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FARSANGI E NUF LVO LÁS

Az Ady Endre Kisérleti Általános Iskola, valamint a Péter Pán Iskoláskor 
Elõtti Intézmény az idén is megszervezték a farsangi jelmezes 
felvonulást, amelyben a gyerekeken, diákokon kívül kivették részüket a 
pedagógusok és a szülõk is. A színpompás téltemetõ felvonulás a 
piactéren kezdõdött, innen indultak az iskolások falujárásra, majd a 
II.Rákóczi Ferenc utca végén csatlakoztak hozzájuk az óvodások is, s a 
Dudás Kálmán utcán és a Fõutcán végigvonulva a piactérre tértek vissza, 
ahol az anyukák jóvoltából finom farsangi fánk és meleg tea fogadta a 
gyerekeket és az egybegyûlt helybelieket is. A tavasz, a húsvéti idõ 
kezdetét jelzõ álarcos felvonulást a mûvelõdési egyesület és az oktatási 
intézmények több évvel ezelõtt újították fel, s azóta rendszeresen meg 
is tartják. Pi

Színpompás téltemetõ felvonulás



Képviselo-Testület (Szkupstina)  elnöke, Kishegyes 240 éve
Komáromi János, a Községi Képviselo-Testület 
(Szkupstina) titkára, Baranyi János, a Jugoszláv 

Szakavatott történészeink, helytörténetkutatóink jóvoltából ma Kommunista  Szövetség titkára, Virág Gábor a 
már sok mindent tudhatunk a Kishegyest érinto, helyi Ady Endre Elemi Iskola magyartanára, 
békésszentandrási nép egyik kirajzásáról a Délvidékre. valamint dr. Babcsányi Sándor  orvos, 
A hatvanas években ismeretterjeszto eloadások kezdodtek a egészségügyi vezeto, aki egyben a saját kocsijában 
kishegyesi könyvtárban Vígh Rudolf vezetésével Népegyetemi a sofor szerepét is betöltötte. Mindkét oldalról nagy 
Eloadások címmel, amelyek csakhamar helytörténeti készséggel testvértelepülési kapcsolatot deklarál-
vitafórummá alakultak át, a fiatalok egy csoportja az 1960-as tak.
évek derekán, szinte lángoló hévvel vetette fel származásának 
kérdését. Kik is vagyunk tulajdonképpen? Honnan származunk? 
Kik voltak az elodeink? Roppant hordereju kérdések, amelyek 
Kishegyesen is megfogalmazódtak. Raffai Mária, az akkori 
parókiai adminisztrátor behozta a könyvtárba Balassy Endre 
esperesplébános írásos prédikációit, amelybol kiderült, hogy a 
hegyesi templomban 1870 húsvét vasárnapján tartották a falu 
újratelepítésének centenáriumát. Emellett sikerült még néhány 
írásos bizonyítást szerezni arról, hogy valóban Szentandráshoz 
kötodünk. 
Az ember már csak olyan teremtmény, hogy csillapíthatatlan 
ösztönnel keresi eredetét, tudni és vallani akarja származását, 
legalább önmagának, még ha éppen errol hallgatnia kell. Ilyen 
ösztöntol vezérelve vágott neki Magyarországnak három 
szittyaivadék 1967-ben a jugoszláviai Mali Idoš  Kishegyes nevu 
faluból, hogy megkeresse azt a bizonyos Békésszentandrás 
községet, amelyrol az említett feljegyzés és a könyvtárban talált 
centenáriumi írott prédikáció adott nekik hírt. Kollár Lajos volt a 
legkitartóbb kutató. O derítette ki, hogy a Magyarországon létezo 
több Szentandrás nevu település közül melyikrol van szó, s o 
szervezte meg az elso tényfeltáró utazást is 1967-ben. Az elso 
expedíció tagjai: Dudás Mihály autótulajdonos, Kollár Lajos 
könyvtáros és Vígh Rudolf, mint újságíró. Magánkirándulásuk 
nem várt sikerrel járt. A temetoben lejegyzett nevek a régi 
sírkövekrol, valamint a községi tanács udvarában a könyvtárossal 
folytatott beszélgetés, s végül egy zöld fedelu vastag könyvben, 
Békés megye történetében /Karácsonyi János/ olvasottak 
minden kétséget eloszlattak a felol, hogy megtalálták 
gyökereiket.
Visszatérve Kishegyesre Kollár Lajos szólt felfedezésükrol 
Komáromi Jánosnak, a Községi Szkupstina titkárának, aki 
továbbította az információkat az elöljáróknak, köztük Baranyi 
János párttitkárnak. Az illetékesek utánajártak a dolognak, s 
miután tudományos megerosítést kaptak Budapestrol, a tényleges 
kirajzásról. Komáromi János visszaemlékezései alapján tudjuk, 
hogy nem kevés erofeszítésükbe került meggyozni Fabó Ábel 
községi elnököt a kapcsolat felvételének fontosságáról, de 
sikerült. 
1968 végén Megkereso levelet küldtek Békésszentandrásra, így 
valóban a testvérközségi kapcsolat felvevésének elso szikrái 
Kishegyesen pattantak ki. 
Sajnos az idok folyamán e legelso levélnek nyoma veszett, mely 
igen csak nagy ijedelmet okozott a községi vezetok körében, az 
akkori politikai és világnézeti különbségek miatt. A Békési 
Fióklevéltárban kutatva, találtam ugyan bejegyzést a témával 
kapcsolatban, de a hozzátartozó levélnek nyoma veszett.
Miután Békésszentandrás elso számú elöljáróinak, a megyei 
pártvezetés „engedélyt” adott a levél megválaszolására, ezáltal a 
kapcsolat felvételére, hamarosan meg is érkezett a szuk vezetoi 
küldöttség Kishegyesrol. Tagjai: Fabó Ábel, a Községi 

Milleniumi Himnusz

Ezer év a Te kezedben,
Istenünk és Szent Atyánk.
Hálaadás, örömének,
Szálljon égbe, fel hozzád.
Krisztus népünk szívét, lelkét,
Te formáltad képedre,
most így kérünk: védj meg minket,
Tiéd legyünk örökre.

Szentek ajkán hő ima zeng,
Hálaadás, dicséret,
Forrjon eggyé az ég és föld,
dicsőség az Istennek.

Gyűdi Anyánk, hű oltalmunk,
századoknak útjain,
Szent Mór püspök
oltalmával bírjuk sors-csapásaink.
Áldott néped, örökséged
szent kezedbe tesszük le,
a múlt, s jelen,
mi eljövendő,
sziklán nyugszik:
szent, örök.

Szentek ajkán hő ima zeng,
hálaadás, dicséret,
forrjon eggyé az ég és föld,
dicsőség az Istennek.

Bognár Attila András
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A vízközeli helyeknek mindig voltak 
- Ismeretes az újratelepítésben részt vevő családok neve. Ők 
mindannyian Békésszentandrásról jöttek. Történt-e lakói
időközben összehasonlítás abból a szempontból, hogy az 
eredeti nevek milyen mértékben maradtak fenn, és milyen Kerek évfordulót ünnepel az idén Kishegyes: kétszáznegyven 
mértékű volt a későbbi bevándorlás?  évvel ezelőtt, a törökök visszavonulását követően telepítették 

újra a falut nyolcvanegy békésszentandrási családdal. Az 
-Az első összeírásban szereplő családnevek mint amilyenek a évforduló kapcsán beszélgettünk dr.Virág Gábor 
Csáki, a Trombitás, a Galambos, a Sípos, a Papp, a Lengyel, a helytörténésszel, nyugalmazott egyetemi tanárral a település 
Némedi, a Kátai, a Fabó, a Sinka, a Vastag, a Berkecz, a történetével kapcsolatos kutatásairól.
Frindik, az Ernyes, a Kanyó, a Kalmár, a Szabó, a Süveges, a 
Novák, a Komáromi, a Szűgyi, a Bacsa, a Koncz mind - Az újratelepítéssel kapcsolatban sok adat látott napvilágot, a 
ismerősen hangzanak a mai nap is Kishegyesen. 1850-től régebbi korokról azonban igen keveset tudni, például az ókori 
1900-ig végzett kutatásaim során viszont már mintegy ezer vagy középkori  körülményekről. Valószínűleg azért, mert 
családnevet jegyeztem fel. Azt jelenti tehát, hogy igen sokkal kevesebb adat áll rendelkezésre. Mégis a kevés adatból 
nagyfokú volt a betelepedés, különösen a környező is mi mindenre lehet következtetni?
településekről, de más vármegyékből is. Azért is olyan “tarka” 
a bácskai települések névsora, mert jött ugyan egy “mag”  - Kishegyes újabbkori történelme valóban többé-kevésbé 
mondjuk Kishegyes esetében Békésszentandrásról , de azután ismert. Az újratelepítés után már az anyakönyvek is  
ugyanezek a nevek előfordulnak másutt is. Egyesek ugyanis rendelkezésre állnak, de ugyanígy más adatok is. Az avarkori 
tovább mentek, mivel az elnéptelenedett falvak történelemmel is kevesen foglalkoztak, de mivel vízközeli 
újratelepítőinek kedvezmények jártak.Ezzel a lehetőséggel helyről volt szó, egészen biztos, hogy nemcsak az avarkorban, 
sokan éltek.hanem az ókorban is lakott terület lehetett. Két avarkori lelő-

helyet jegyzünk ebben a térségben. Az elsőről Greiner Endre 
- Egyik nemrégi könyvében  a kishegyesi iparosok történetét tanító leírásából tudunk, a XX. század elején Gubica 
dolgozza fel. Ha figyelembe vesszük a lakosság létszámát, úgy Kálmán, a zombori múzeum munkatársa folytatott itt ásatás-
tűnik viszonylag sokan űztek különféle iparos szakmákat, ami okat. Több mint száz avar sírt tártak fel, és a leletek Zomborba 
egyúttal egyfajta polgárosodást is jelzett!az akkori megyeszékhelyre kerültek. Ez a lelőhely a falu keleti 

részén volt. A múlt század hatvanas éveiben a belgrádi 
- A századfordulón valóban nagyon sok iparos volt a faluban, múzeum munkatársai folytattak szintén ásatásokat, de ők a 
de sok iparos jelzett már az 1828-as összeírás is. Tudni kell falu nyugati részén, a mai Avar utcában a vasúthoz közelebb 
azonban, hogy ezek az emberek még a múlt század közepén is eső helyen. Itt is avarkori leleteket találtak, csontvázakat, 
kétlakiak voltak, vagyis csak az évnek egy bizonyos szakában ékszereket. Ezt követően igen nagy űr van a leleteket illetően, 
űzték az ipart, egyébként pedig ugyanolyan földművesek egészen az Árpád- korig. Erre az időszakra datálható ugyanis a 
voltak, mint a többi. Elmentek például a cséplőgépek mellé nagyhegyesi  lelőhely, ahol valójában sohasem folyt ásatás, 
részesnek, hogy megkeressék a kenyérre valót. A mégis a sok cseréptöredékből nyilvánvaló, hogy az árpádházi 
polgárosodás jelei azomban valóban korán jelentkeznek, királyok idejéből valók. Az első írásos emlék 1462. február 16-
hiszen már 1869-ben volt olvasókör, 1870 táján megalakult a án kelt, Mátyás király ugyanis levelében megerősítette 
tűzoltóegylet... Az iparosságról mégis tudni kell, hogy az birtokaiban édesanyját Szilágyi Erzsébetet. Ekkor említik a 
elsősorban a mezőgazdasági szükségletekhez kötődött, vagy környék legtöbb települését is, első ízben például Györgyént, 
esetleg más létszükségletekhez, mint az öltözködés vagy Pacsért, Bajmokot... Hegyest Hegyestwrol néven említi 
élelmezés. Tény viszont, hogy az Észak-Dél útvonal is és a mégpedig pusztaként, de valamivel több, mint egy évtizeddel 
vasútvonal is itt ment keresztül, ezért nyilvánvaló, hogy később, 1476-ban a Maróthiak birtokösszeírásában már 
sokkal hamarabb bekapcsolódtak az időszerű folyamatokba, faluként szerpel, ugyanúgy, mint a környék többi települése is, 
mint mások. Az 1860-as években véghezvitt határrendezést például Szegegyház, Feketeegyház, Nagyhegyes... Az első 
követően megszűnt az úgynevezett “háromnyomásos” névben a “twrol” megnevezést eddig nem sikerült megfejteni. 
termelési mód, vagyis nem úgy termeltek, mint korábban, Ilyen nevű települések főleg a Tisza mentén fordultak elő, így 
hogy a határ egyik harmadában  volt az összes őszi vetés, a valószínű, hogy a vízzel, vagy halászattal kapcsolatos.
másik harmadban minden tavaszi, egy harmadban pedig a 
legelők. Eddig a termőföldek tulajdonképpen állami - “Hegyes” elnevezés a legkorábbi időktől kezdve jelen van. 
tulajdonban voltak, és a falu lakossága csak bérelte azokat. Sokan úgy tartják, hogy a név a terep konfigurációjára utal, 
Ekkor kezdődött csak a földek megvásárlása, tulaj-mások szerint viszont egészen másról van szó!
donbavétele, és a jelenleg is ismert termelési mód kezdete. 
Ami a polgári szerveződést illeti valójában a kilencszázas -Tény, hogy az itteni”hegyek” nem olyan nagyok, hogy azokat 
évek kezdetétől tapasztalható egy igen erőteljes kibontakozás. komolyan így lehetne nevezni. A honfoglaló magyarok, akik 
Az első világháború kettétörte ezt a folyamatot, hogy azután a valószínűleg ezt a nevet adták a településnek szintén tu-
két világháború között igen erőteljesen megmutatkozzon. Már datában voltak ennek. Sokkal valószínűbb egy másik változat, 
a múlt század tizes éveiben volt villany a faluban, volt néhány mégpedig az, hogy az “egyházáról”, vagyis templomáról 
villanyégő is, és már a harmincas évek elején működött mozi nevezték el a falut, egészen pontosan templomának “hegyes” 
is.tornyáról. A kishegyesi nyelvjárás is ezt az emléket őrzi, 

hiszen a középzárt e-t használó nyelvjárásban, a település neve 
esetében két középzárt e-t használnak , ami nem dimbes-
dombos területet, hanem, hegyes, szúrós valamit jelöl. 

PAPP Imre
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Ügyfélbarát önkormányzat Községi hírek elso kézbol

Miként a mezogazdaságban és a gazdaságban  úgy az önkor-
A tejfelvásárlás bonyodalmai

mányzat munkájában is komoly változások történtek. Egyes 
változásokat a lakossági igények kielégítése végett, másokat a 

A legéletbevágóbb és a legtöbbeket komolyan érinto témával 
gazdasági válság ellensúlyozása érdekében hoztunk meg. 

kezdem: a tejfelvásárlás körüli kialakult bonyodalommal. A 
Eloször is elkezdtük az ügyfélfogadó irodák megreformálását. 

történet egy hónapja kezdodött, amikor a községbeli 
Megpróbálunk olyan ügyfélbarát rendszert kialakítani, ahol az 

tejfelvásárló állomások ablakában cédula jelent meg, miszerint a 
ügyfelek sokkal rövidebb ido alatt tudják elintézni az ügyeiket. A 

szabadkai tejgyár február 28-a után nem fogja felvásárolni a 
rendszer alapját egy informatikai rendszer képezi, ami lehetové 

tejet. Természetesen ez minden érdekeltet megdöbbentett, mivel 
teszi azt is, hogy minél több ügyet a helyi irodában is el lehessen 

ez nem egy olyan dolog, hogy ha éppenséggel nem kell a tej, 
intézni, vagy akár otthonról a község hamarosan elkészülo 

akkor elzárjuk a tehénen a csapot, és majd félév múlva újra 
weboldalán keresztül. Elore tudható lesz, hogy egyes dolgok 

megnyissuk, ha valakinek ahhoz támad kedve, hogy újra 
elintézéséhez pontosan milyen dokumentumok fognak kelleni, 

felvásárolja. A tejgyár ilyen lépése községünkben megközelí-
azokért mekkora illetéket kell fizetni, és hogy mennyi idon belül 

toleg száz család egzisztenciáját hozta veszélybe. Azon nyom-
lesz várható a válasz. Ide tartozik még az országunkat is sújtó 

ban elkezdtünk utánajárni, hogy mi áll a dolgok hátterében. 
gazdasági válság által kikényszerített takarékossági intéz-

Kiderült, hogy a történet 2007 decemberében kezdodött, amikor 
kedések meghozatala. Olyan döntés meghozatalát javasoltam, 

a kormány engedélyezte egy bizonyos cégnek, hogy 4000 tonna 
hogy például a választott és kinevezett személyek részére el-

tejport hozzon be az országba. Ezzel a lépéssel a hazai tejpor- és 
töröljük a napidíjakat, illetve ésszerusítsük a személygép-kocsik 

tejszükségletet egy évre elore biztosították. Mindez oda vezetett, 
használatát, és csökkentjük a reprezentációs költségeket. Az így 

hogy a tejgyáraknak akkora tartalékaik lettek, hogy csökkentet-
megtakarított összeget át fogjuk csoportosítani a diákok 

ték a tejfelvásárlást. Még aznap felhívtuk az illetékes titkár-
utaztatásának megsegítésére és a civil szervezetek munkájának 

ságokat és a minisztériumot is, ahonnan egymásnak ellentmondó 
támogatására.

információkat kaptunk. Felvettem a kapcsolatot, azon községek 
Hulladékot csak szelektíven

polgármestereivel is, ahol már leállították a tejfelvásárlást. 
Másnap Bácsi Gáborral a mezogazdasági osztály vezetojével és 

Az elmúlt hetekben megérkeztek községünkbe a szelektív 
Lukács Andorral a szarvasmarha tenyésztok községi egyesü-

hulladékgyujtésre szolgáló konténerek, ezek kihelyezésével 
letének elnökével találkozót szerveztünk a termelokkel. Itt 

úgynevezett "zöld szigeteket" hoztunk létre a kishegyesi és 
közösen megállapodtunk azokról a fobb pontokról, amiket a 

bácsfeketehegyi általános iskolák, helyi közösségek és a 
minisztérium irányába követelésként továbbítottunk. Rá egy 

községháza udvarában, valamint Bácsfeketehegyen az 
hétre újra összehívtunk egy találkozót, ahol jelen volt Fremond 

Aurometal volt épülete elotti parkolóban. A gyerekek körében 
Árpád, a VMSZ parlamenti képviseloje,  a mezogazdasági 

fontosnak tartom ezzel kapcsolatban az edukatív jellegu 
bizottság tagja, Dobai János tartományi mezogazdasági titkár-

játékokat, rendezvényeket, és mivel hamarosan megérkeznek 
helyettes, Szombati Zoltán tartományi képviselo és öt környezo 

mindhárom falu óvodájába is a konténerek, így már 
önkormányzat képviseloi. A megbeszélés eredményeként 

kisgyerekkorban tudatosítani tudják az óvónok a helyes 
sikerült kieszközölnünk, hogy a szabadkai tejgyár egy hónappal 

hulladékválogatás kultúráját. Itt jegyezném meg, hogy az össze-
meghosszabbítsa a tejfelvásárlást Kishegyesen és Bácsfekete-

gyujtött szelektív hulladék elszállításának szervezését a község 
hegyen, és hogy február 28-án Hegyesen a tanácsteremben meg-

vállalja magára, és értékesítése után Kishegyesen az általános 
jelenjen a minisztérium képviseloje, valamint a szabadkai 

iskola fog az összeggel rendelkezni. Folyamatban van több 
tejgyár nyersanyag osztályának igazgatója. Mintegy nyolcvan 

pályázat is, ahol egy mobil bálázó gépet szeretnénk beszerezni. 
termelo elott mindkét vendég új dolgokról számolt be. A minisz-

Így az összegyujtött hulladékot kisebb területen tudnánk tárolni, 
térium képviseloje elmondta, hogy ok megtették a szükséges 

és az elszállítása is egyszerubb lenne. 
lépéseket ahhoz, hogy a tejpor behozatalát maximálisan meg-
nehezítsék, annyira hogy a továbbiakban ne érje meg senkinek 
behozni azt az országba. Emellett szerzodést írtak alá a tejgyár-
akkal 80-100 tonna tejpor felvásárlására. Azt is elmondta, hogy 
az ország csod elotti állapotban van, és sajnos nincs módjában az
eddigieknél nagyobb támogatásban részesíteni a mezogaz-
dászokat. A tejgyár is egy meroben új álláspontot közölt, mi-
szerint a tejfelvásárlást nem fogja leállítani. De igen kemény 
lépéseket fog tenni aziránt, hogy ésszerusítse a tejfelvásárlást. 
Hamarosan magasabb kvótát fog felállítani a napi átadható 
minimális tejmennyiség tekintetében, és csak azoktól fogják 
átvenni a tejet, akiknek saját hutotartályuk van. Magyarul ez 
annyit jelent, hogy azoknak, akiknek kb. 15 fejostehénnél 
kevesebb van, össze kell hogy fogjonak, és közösen kérni a tej-
gyártól hutotartályt a tej tárolására. A megbeszéléseken az is fel-
merült, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy a termelok  
szövetkezeti mintára egy saját kis tejfeldolgozó üzemet épít-
senek ki, amivel ellensúlyoznák azt, hogy ki legyenek téve a 
tejgyárak kénye-kedvének. Mindezt az önkormányzat is tudná 
támogatni a hamarosan kiírásra kerülo községi mezogazdasági 
alap pályázatán keresztül. Úgy érzem, ezen a fronton a háború 
még folytatódni fog, de ezt a csatát sikerült megnyernünk.

Köszönettel: 
Csóré Róbert polgármester



szer jól bevált módszere volt, és egyesek nyilván azt hitték, hogy ilyen Mondta, nem mondta, mi az 
módszerekkel, ilyen hazug-ságokkal meg tudnak gátolni másokat.
Az esettel  kapcsolatban nyilatkozatra kértük Marko Rovčanint a képviselő-igazság?
testület szocialista alelnökét is.
- Mivel olyan álláspontra helyezkedtünk, hogy hajlandók vagyunk az Megválasztását követően  Vladimir Lopičić, 
együttműködésre, de helyi szinten nem támogatjuk a Demokrata Párt a községi képviselő-testület elnöke  első 
kádermegoldásait, számítottam a Szerbiai Szocialista Párt elleni munkanapján eltávolította közös irodájukból 
támadásokra. Azt azonban mégsem gondoltam, hogy ez a tetlegesség határ-Marko Rovčanin alelnököt, sőt a köz-
át fogja súrolni. Az esetről  tájékoztattuk a felsőbb pártveze-tőséget, és vár-lemények szerint, kis híjján késremenő 
ható hogy állást is foglalnak majd  az ügyben, már csak azért is,  mert jó-harcban egy-mást is sértegették.
magam nemcsak a helyi szervezet elnöke vagyok, hanem a szocialista párt - Selić Juliával volt megbeszélésem Marko 
ifjúsági szervezetének tar-tományi elnöke is, és állatorvos-hallgatóként a pedig kopogás nélkül bejött, és lerakta dolgait. 
párt mezőgazdasági bizottságának országos elnöke is. A szóváltás közben Nem köszönt, és nem kérdezett senkit sem. 
az elnök természetesen sérte-getett, többek között „magyar fattyúnak” Ezért a munkaidő végén azt mondtam neki, 
(“mađarsko kopile”) nevezett, valószínüleg azért, mert  óhajuk ellenére ko-hogy lehetőség szerint az irodát ne használja 
alícióra léptünk a Magyar Koalícióval. Remélem, hogy a Demokrata Párt  öltöző-ként, szedje össze dolgait, és máshol 
vezetősége meg tudja majd oldani az elő-állt helyzetet, mi a magunk részé-találjon magának helyet. Nem akart távozni, s 
ről őszintén szeretnénk a az együttműködést, ugyanúgy ahogyan a VMSZ-ezért mondtam neki, hogy menjünk a polgár-
el. Remélem a Demokrata Párt nem engedi meg azt a luxust magá-nak, hogy mesterhez, amit ő úgy értelmezett, hogy le 
olyan vezetőséget támogat helyben, amely szét-húzást és türelmetlenséget akarok vele számolni. Még véletlenül sem 
szít - mondta Marko Rovčanin.mondtam olyasmit, amit említ, vagyis hogy a 

Magyar Koalícióval való együttműködés mi-
att „magyar fattyúnak” neveztem volna. Erre Vladimir Lopičić az elnök
még akkor sem vetemedtem volna, ha tör-
ténetesen gyerekeim nem lennének részben Mind a huszonöt képviselő jelen volt  a kishegyesi képviselő-testület  
magyarok, mivel feleségem félig magyar. Én rendkívüli ülésén, amelyen  az előzetes beharangozások  szerint Pál Károly, a 
csak annyit mondtam neki, hogy amit tett, a testület eddigi elnöke beterjesztette lemondását, és a Demokrata Párt 
jövőben nem tehet, s felkértem, távozzon az javaslatára Vladimir Lopičićet választották meg elnöknek.
irodából. Egy korábbi megbeszélés szerint Pál Károly írásban adta át lemondását, arra hivatkozva, hogy tettét annak 
ugyanis az irodát nem vele, hanem az új érdekében teszi, hogy a Demokrata Párt képviselői részt vállaljanak a helyi 
polgármester-helyettessel osztom. Az az hatalomgyakorlásban. Levelében az elnök köszönetet mondott a 
érzésem tehát, hogy egyesek megbélyegzéssel képviselőknek, valamint munkatársainak azért, hogy az eddigiek során 
próbálnak diszkvalifikálni, annál is inkább, segítették  munkálkodását, egyúttal eredményes munkát kívánt utódjának. A 
mert ez egy régebben jól bevált módszer, lemondásban levő elnököt az ülésen a szocialista Marko Rovčanin alelnök 

helyettesítette, és vezette az ülést egészen az új elnök megválasztásáig. A amelynek segít-ségével bárkit félre lehetett 
tenni. Lehet, hogy ez a módszer valamikor radikálisok az ülés kezdetén bejelentették, hogy nem hajlandók részt venni a 

pártok között zajló osztozkodásban, és ennek értelmében egyetlen alkalommal menő volt, mára azonban elvesztette varázsát. 
sem szavaztak, sem a felmentésekre, sem pedig az új személyek kinevezésére. Egyébként önmagában is furcsa volt 
A szocialisták sem támogatták sem a felmentéseket, sem pedig a Demokrata magyarázatot adni arra, hogy én montenegrói-
Párt kádermegoldásait, és ugyanezen a véleményen volt a Montenegróiak ként nemzeti alapon sértegetem a szintén mon-
Pártja is. A Magyar Koalíció képviselője tájékoztatta a testületet, hogy a tenegrói Rovčanint „magyar fattyúnak” 
frakció Pál Károlyt választotta elnökévé. A testület végül három tartózkodás, nevezve. 
két ellenszavazat és egy  érvénytelen szavazat  ellenében 19 igen szavazattal 
felmentette az eddigi elnököt tisztségéből. 
Elnöknek a demokraták Vladimir Lopičićet javasolták, aki korábban egy 
mandátumban az alpolgármesteri tisztséget töltötte be. Megválasztására 17 
képviselő szavazott, azzal, hogy a szocialisták és a Mentenegrói Párt tagjai is 
jelezték, nem támogatják a Demokrata Párt javaslatait. Ahogyan Marko 
Rovčanin elnöklő valamint Milo Milojko, a Montenegrói Párt képviselői 
fogalmaztak, pártjaik nem támogatják a demokraták kádermegoldásait. 
Rovčanin szerint a két párt magasabb szinten ugyan koalícióban van, de a 
demokraták helyi vezetése az elmúlt időszakban bizonyította, mit gondol a 
szocialistákról. Ennek ellenére remélik, hopgy sikerül együttműködést 
kialakítani, és sikeres lesz a képviselő-testület munkája a jövőben  is. Az új 

Azt mondják, alig lehetett elkerülni a fizikai elnök helyét elfoglalva megköszönte a bizalmat, és köszönetet mondott az 
leszámolást kettőnk között, viszont tény, hogy eddigi elnöknek ténykedéséért.
én nem leszámolásra szólítottam fel, hanem A testület ülésének további részében Dragan Ilićet, a Demokrata Párt 
arra, tárgyaljuk meg a dolgot a polgármester- képviselőjét megválasztották alpolgármesternek, majd szintén Csóré Róbert 
nél. Elhangzottak kemény szavak kétség- polgármester javaslatára  Željko Kaludjerovićot, a Montenegrói Párt 
telenül, de olyanok amilyenek mondanak képviselőjét felmentették a községi tanács tisztsége alól. Helyébe Nikola 

Muhadinovićot választották, valamint megválasztották a tanács két nem. Meg kell jegyeznem azt is, hogy a jelen-
legi 21 fizetett  végre-hajtói községi tisztség- demokrata képviselőjét is Bogdo Vujinovićot és Đorđije Bracanovićot.

A képviselő-testületi ülést követő megbeszélésen Csóré Róbert polgármester ből Demokrata Párt képviselői nem sok helyet 
bejelentette, hogy Pál Károlyt kinevezte községi menedzserré.töltenek be. A vádaskodás a kommunista rend-
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Vladimir Lopicic a képviselő-testület ülésén
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környezettel legkevésbé sem törodo ismeretlennek úgy Hogyan tovább?
látszik továbbra is van fölöslege belekbol, szorbol, tollból, 
csontokból és hasonló hulladékokból, így azokat Február 10-én 
egyszeruen leönti a dögtelep melletti  völgybe. A látvány este érte a tejtermeloket 
elszörnyeszto. Az oszladozó állatmaradványok folyóként a sokkoló hír, hogy 28-án
hömpölyögnek lefelé a lejton, de az igazi veszély  bezárják a tejcsarnokot. 
egyáltalán nem esztétikai jellegu. Az ilyen nagy Másnap már fel is lett téve
mennyiségu, rothadó állati hulladék melegágya a  a nagy kérdés: hogyan to-
fertozéseknek és a járványoknak. Míg az idojárás hideg vább?. A hír, mely nagyon
volt, ez nem okozott gondot, de amint beköszönt a meleg  sokakat megijesztett, elér-
ido, és elojönnek a rovarok, a fertozés mindannyiunkat te azt, hogy végre az em-
fenyegeto veszélyé fog válni. Különösön kockázatossá berek összefogjanak. Feb-
teszi az egészet, hogy közelben van a cigánytelep, ahol ruár 11-tol a község apraja
igen mostohák a higiéniai feltételek. Elég, ha egy-két  nagyja azon dolgozott, 
gyerek arra bóklászik, és kíváncsiságból hozzáér az hogy a termeloknek ne 
oszladozó dögökhöz, de fertozést okozhat az is, ha egy ott keljen felszámolniuk az állományokat. Gyulés gyulést 
ebédelo rovar késobb épp a mi házunkba száll be.követett, égtek a vonalak, és 25-re részsikert könyvel-
Ez nem egy oknyomozó riport, nem jártam utána, hogy ki hettünk el: a tejgyár bejelentette, hogy még egy hónapig 
bánik ilyen felelotlenül az állati eredetu hulladékával, és ki átveszi a tejet községünkben. A hosszú és fárasztó 
tehetne ez ellen. Hegyesen élek, és itt ilyet nem illik. Ez az munkának még egy eredménye lett: a mezogazdasági 
írás csak arra szeretne rávilágítani, hogy a kapzsiság és a minisztérium kituzte a dátum-ot, melyre több szempontból 
nemtörodés mindannyiunk egészségét (ne adj Isten, életét) is már rég vártunk. Egy asztalhoz ültek a termelok, a civil 
veszélyeztetheti. Egyeseknek az sem számít, ha szervezetek, a tejfeldolgozó és a minisz-térium. Az 
szeméttelepé és dögtemetové változtatják az egész falut. értekezleten mindenki elmondhatta a véleményét, és 
Aki ipari mennyiségben termeli a beleket, csontokat, szort feltehette eddig meg nem válaszolt kérdéseit. 
és hasonlókat, annak gondolom lenne pénze, hogy A legfontosabb kérdésre még pontos választ nem kaptunk, 
megfeleloen kezelje oket. XIV. Benedek pápa a de már tudjuk, hogy aki a szarvasmarha-tenyésztésbol akar 
kapzsiságot nevezte meg a gazdasági világválság fo megélni annak fejlodni kell, és minél elobb el kell érni a 
okaként. Érdemes ezen elgondolkozni.napi 150 literes tejtermelést, mivel így önálló tejhutot 

Lakatos Jánoskaphat illetve szerzodést a tejgyárral. A másik lehetoség 
pedig, hogy összefogással egy olyan tejfeldolgozó üzemet 
hozzunk létre, melyben a termelok is megtalálják 
számításukat, és melynek termékeit szívesen adjuk 
gyermekeinknek.

A további együttmuködés reményében fejezem 
cikkemet, és megköszönöm a segítséget mindenkinek, aki 
a tejfelvásárlás helyzetének eloremozdításáért tett, illetve 
tenni fog.

Lukács Andor

A lovakat lelövik, és utána?

Normális helyen a hasznos részeket feldolgozzák, a 
hulladékot pedig elszállítják a Žibelbe. Így tesznek a 
disznókkal, a marhákkal és a többi vágnivaló állattal is más 
helyen, de nem Hegyesen. A hasznos részeket nálunk is 
feldolgozzák, a hulladékot viszont vígan kidobják, letojva 
a természetet.
A dögtelep vagy dögkút intézménye arra szolgál, hogy ha 
elpusztul egy jószág, akkor azt ide vigyék a falubeliek. A 
közelmúltban a község a megtelt dögkút mellé újabbakat 
ásatott, de mára ezek is megteltek. Nem azért, mert a 
faluban tömegesen pusztulnának az állatok, hanem mert 
valaki ipari mennyiségben hordja ide az állati eredetu 
hulladékot. A vágóhidakat törvényileg kötelezték, hogy a 
fel nem dolgozott, állati részeket a megfelelo in-
tézményekhez szállítsák, de úgy látszik, valakit ez nem 
zavar a környezetszennyezésben.
Amint már említettem, a dögkutak megteltek, de a 

A lefelé hömpölyögo dögfolyamA rothadás közelről
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Felelotlen behozatal

A Szabadkai Tejgyár a zombori és nagybecskereki 
tejgyárakhoz hasonlóan február végétol nem veszi át a 
kishegyesi, szeghegyi és bácsfeketehegyi termeloktol a tejet, 
mivel nagy mennyiségu és olcsó behozatali tej-porhoz jutott. 
Mivel ez az állapot tartósnak mutat-kozik, a tejtermelok pedig 
egyetlen napot sem veszít-hetnek, tegnap összeültek, hogy 
megvitassák a legsür-gosebb, rövidtávú követeléseket és 
tárgyaljanak a hosszútávú megoldásokról is, mert nyilvánvaló, 
hogy a jelenlegi helyzet egy-két éven belül megismétlodhet. A 
megbeszélésen, amelyen jelen volt Csóré Róbert polgármester 
és Bácsi Gábor községi gazdasági és mezogazdasági 
osztályvezeto, a termelok egybe-hangzóan felelotlennek ítélték 
meg a tejporbehozatalt, mint mondták, a világ más részében 
elképzelhetetlen, hogy az állam megengedje saját 
gazdaságának vagy mezogazdaságának ilyen mértéku 
lerombolását. Éppen ezért követelik, hogy a kormány állítsa le a 
tejpor-behozatalt, vagy az állami tartalékok vásárolják fel 
továbbra is a tejet és a tejgyárak készítsenek belole tejport. Mint többen is hangsúlyozták, az állam akkor követte el az 
elso nagy hibát, amikor ugyanannak a külföldi tulajdonosnak adta el a három legnagyobb vajdasági tejgyárat: a 
zomborit, a szabadkait és a nagy-becskerekit. Ez gyakorlatilag monopóliumot jelent Vajdaság területén. Voltak olyan 
vélemények is, hogy a behozatal valójában egyfajta nyomásgyakorlás Vajdaságra a készülo statútum miatt. 
Megállapították azt is, hogy hosszabb távon is kell gondolkodni, és mi-elobb létrehozni egy saját kisebb feldolgozót, 
hogy a termelok  és maga az ágazat ne függjön  a nagy cégek kénye-kedvétol. Ehhez azonban sokkal nagyobb 
szervezettségre lenne szükség.

Akár egy munkahellyel is több

Harmadszor szervezték meg a kishegyesi község 
vállakozóinak találkozóját a község vezetoségével, hogy 
tapasztalat- és véleménycserét folytassanak a 
vállakozások legfontosabb kérdéseirol. 
A résztvevoket elsoként a társszervezo önkormányzat 
nevében  Csóré Róbert polgármester köszöntötte, 
kiemel-vén hogy a község korábban is, és ma is nagyon 
fontosnak tartja a kapcsolatokat a vállakozókkal, akik 
sokat tettek, és tehetnek a munkaero alkalmazásában. A 
kishegyesi község újonnan kinevezett menedzsere, Pál 
Károly hangsúlyozta, hogy új tisztségét  olyan 
funkcióként látja, amely megprób-álja összeegyeztetni a 
gazdaság és a polgárok érdekeit . Elmondta, az elmúlt 
idoszakban az önkormányzatban  a szakszolgálatok úgy 

szerveződtek meg, hogy segítséget tudjanak nyújtani a 
polgároknak is és a vállakozóknak is, hogy 
hozzájuthassanak az állami támogatásokhoz, ked-vező 
kölcsönökhöz. Ezek a szolgálatok mindig, minden 
időben a vállakozók szolgálatára tudnak  állni. Maráz 
József a vállakozók községi egyesületének elnöke 
köszön-etet mondott a szervezőknek és a házigazdának a 
kishegyesi Montel kft-nek a találkozó szponzorálásáért, 
Pál Károlynak amiért annak idején, a képviselő-testület 
el-nökeként kezdeményezte és szervezte is a 
találkozókat. Jelezte, a hagyományokat folytatva jövőre 
az ő vállal-kozása, a Metalpepi lesz a találkozó védnöke. 
A részt-vevőket köszöntve Slobodan Vojinović, a 
Körzeti Gaz-dasági Kamara elnöke hangsúlyozta, a 
mostani válság-helyzetben az egyik legfontosabb dolog, 
hogy mindany-nyian kapcsolatban álljunk egymással, és 
többé-kevésbé egyet akarjunk. Ebben az esetben ugyanis  
sokkal köny-nyebb lesz túllépni a gondokon, és sokkal 
könnyebb lesz az elbocsátások helyett újabb 
munkahelyeket megnyitni. Ha a találkozónak az lesz az 
eredménye, hogy az idén az elbocsátások helyett akár 
eggyel is növekszik az alkalmazottak száma már 
érdemes volt találkozni.

P.I.

Felhívás

Régi, leírt könyvek vására lesz márcuis 26-27.(csütör-
tök, péntek) 10-16 óráig a könyvtárban. Minden könyv 
50 din. Az eladott könyvek árából gyermekkönyveket 
fogunk vásárolni!
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szemetet, valószínuleg szombaton. A pontos idopont-
ról a Dombos Tévén olvashatnak majd a polgárok.

- Gondolja, hogy ezáltal csökkenni fog az illegális 
szeméttelepek száma?

- Abszolút. Sokkal egyszerubb lesz a szemételepre 
vinni a szemetet, mint valahova távolabbra. Ha tovább 
folytatjuk a szeméttelep rendezését, akkor majd attól 
sem kell félni, hogy valakinek kilyukad a gumija, ha 
kiviszi a szemetet. Ezentúl csak az emberek jóindu-
latán fog múlni, hogy hova viszik a szemetüket.
Megemlítenék még egy programot, ami ehhez a témá-
hoz kötodik és eddig is folyt, de most nagyobb hang-
súlyt akarunk adni neki. Az árkok kitisztítását szeret-
nénk a lakosokkal közösen megoldani, mert az önkor-
mányzat és a helyi közösség nem tudja önerobol 
megcsinálni. A helyi közösség felvállalja, hogy ingyen 
elszállítja a földet, ha valaki kiássa maga elott az árkot. 
Mindössze jelenteni kell, hogy hol történt meg az árok 
kiásása vagy kitisztítása, és ok ingyen elviszik az 
összegyult földet. Reméljük, így sok árok és útpadka 
rendezése megtörténik.

L.J.

Szemétreform

Változások várhatók mind a szeméttelep muködése, 
mind a szemét kihordás terén

A kishegyesi szemételhordás és a szeméttelep 
muködése két olyan dolog, amik rég megértek egy 
alapos változtatásra. Persze, emellett az emberek 
gondolkozásán is változtatni kellene, ha tiszta és gon-
dozott faluban szeretnénk élni. 
A szervezett szemétkihordás kezdetekkor még olyan 
remények éltek, hogy ez meg fogja oldani a kishegyesi 
szemét problémáját. Nem így lett. Egyre-másra szapo-
rodtak az illegális szemétlerakók, és ehhez a szemét-
telep drága és korlátozott használata is hozzájárult.
A másik, szemétteleppel kapcsolatos probléma, hogy a 
körülkerítetlen területrol a szél, nagy mennyiségben, a 
környezo utcákra sodorja a muanyag zacskókat és 

palackokat.
Ezekrol a problémákról kérdeztem Csóré Róbert 
polgármestert:
- Tervben van, hogy a szeméttelep körül ültetünk egy 
erdosávot. Ez arra fog szolgálni, hogy felfogja a szelet, 
megakadályozva ezzel, hogy a muanyag zacskók, 
zsákok és palackok beterítsék a környéket, de magát a 
szeméttelepet is el fogja takarni. 
Ez mellett meg fog változni a szeméttelep muködési 
rendje. Továbbra is szerdán és szombaton fog 
muködni, azzal, hogy ingyenes lesz a szemétkihordás, 
ugyanúgy, mint a község másik két településén. A 
szemétlerakás felügyelet mellett fog történni, mert a 
különbözo típusú szemeteket szeretnénk szétválo-
gatni.
A Kis Kommunál Közvállalat munkájában is változá-
sok lesznek. A szemétkihordás nem fog megszunni, de 
az eddigi két nap helyett csak egy nap szedik majd a 

Illegális szemétlerakó a Krivaj partján

Fure lépni tilos!

Az elsivatagosodás és a drasztikus éghajlatváltozás 
pánikot keltett az egész világon. Az  új középkort látják a 
jelenkori filozófusaink, s a világvégét jósolják a vándor 
jöven-domondók. A földgömböt megpörgetve 
összezsugorodott zöld foltokat találunk csupán, melyek 
az erdoirtások miatt csak díszítoelemként jelennek meg 
egy-egy tájon. Ha viszont lelassítjuk földgömbünk 
forgását, mely a pillanatnyi eseményeket követve 
változtattja színeinek összetételét, felfeldezhetünk egy 
apró pontot, amely mintha fordított irányba mozogna. E 
helyen megtorpanva gyönyöru látvány tárul elénk, amint 
az eddig egyre csak szürkülo vidék e pontján tinta 
módjára folyik szét a tájon a zöld festék, az erdok, a fák 
színe... 

A kishegyesiek Új Középkor Ellenes tüntetést 
szerveznek! Azzal fenyegetoznek, hogy 2009 tavaszán 
16000 fával kivonulnak a Bajsai útra, a Topolyai útra és a 
topolyai és az autópályán túli dülloutakra és fát ültetnek. 
Nem eloször kerül sor ilyen megmozdulásra Kishegyes-
en. Az elso zavargások akkor kezdodtek, miután a falu 
fülébe jutott, hogy a Nagyok a „Vajdaság legkopárabb 
községének” csúfolják oket. Attól kezdve az anti-kopár 
felfogású polgárok minden évben agresszív parkosítási 
akciókat hajtanak végre. Szemtanúk szerint a vadászok 
és a tuzoltók is benne vannak. Nem árt óvatosnak lenni, 
ugyanis kiszivárgott egy hír, miszerint ha minden a ter-
veik szerint halad akkor attól sem riadnak vissza, hogy a 
helyi közösségekben faosztást szítsonak.

racka
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Fejtrágyázás elott talajvizsgálatot

Komolyabb fagykár eddig nem érte az osszel elvetett kalászosokat, annak ellenére, hogy ezúttal nem védte a vetést a 
hótakaró. Néhol látszik egy két levél károsodása, elfagyása, de a növény ezt tavaszra gyorsan kiheveri. A termelok 
szokásos téli összejövetelein a szakemberek  elsosorban arra figyelmeztetnek, ami valójában évek óta gond, hogy a 
vetésen ugyan még nem látszik, de bizonyos, a késobbiekben nagyon is meg fog mutatkozni, különösen a hozam 
tekintetében, ha a termelo nem elenorzött  vetomagot használt, hanem a padlásról vetett és az anyagiak hiányában 
kihagyta az alaptrágyázást. A tápanyaghiány és a betegségektol való védelem  biztosan gondot fog okozni.
Jelenleg a legfontosabb muvelet a fejtrágyázás és a rágcsálók elleni védelem. A rágcsálók ugyanis nagyon 
elszaporodtak, s amennyiben nem történik meg az irtásuk, nagyon nagy kárt tudnak tenni a vetésben. A fejtrágyázással 
lehetne ugyan javítani a növények tápanyagellátásán, de elotte sokkal célszerubb lenne talajvizsgálatot végezni, 
különösen azoknak, akiknek többhektáros területük van bevetve egy helyen. Ha ugyanis valaki akár egy 10, vagy 20 
hektáros parcelláról visz mintát elemzésre az 1200-1300 dináros vizsgálat kifizetodik, mert a termelo pontosan tudja, 
mibol mennyit kell  elszórni. A sok nitrogéntol ugyanis vagy megdol a termés, vagy csökken a hatása a növényre. Ezekre 
természetesen kihatással van az is, hogy milyen kultúra után történt a vetés. Ha a mostani búzaföldben elotte naprafprgó 
volt, akkor nagyobb a nitrogénhiány, a cukorrépa után pedig a legjobb az elotrágyázás.
Az osszel egyébbként a kishegyesi községben is a korábbiakhoz viszonyítva több árpa és búza került a földbe. A 
termelok szerint elsosorban azért, mert e kultúrák esetében a legkevesebb a befektetés, termelési költségek és munkaero 
szempontjából is és bár nem mindig megfelelo az ár a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy még így is kevesebb a 
kockázat, mint  más kultúrák esetében és az álattenyésztésben. A termelok tapasztalatai szerint egyébként eddig az 
olajgyárak nem nagyon jelentkeztek kínálataikkal, a cukorrépa nem tunik olyan jól jövedelmezonek, mint évekkel 
ezelott, a szójatermesztés ezen a vidéken pedig, figyelembe véve, hogy rendszerint akkor köszönt be a legnagyobb 
hoség és szárazság, amikor a szójának a leginkább kellene a csapadék, a termesztés tehát igen nagy kockázattal jár.

Tyúkhúsleves = falusi tyúkhúsleves

Állították már meg Önöket a faluban idegennyelven beszélo 
fiatalok motel, room, zimmer frei, esetleg eros akcentussal 
„szállás” szavunkat, egy vékonyka könyvecskébol kibogarász-
va? Igen? Turisták! 

Eta néni egyedül él, filigrán egy asszonyság a maga 78 évével, 
a tisztaszobán kívül még egy szoba van a házban, ahova a rend 
kedvéért szelloztetni, leporolni, rolót fel-le húzni jár be. O a 
kiskonyhába húzódik meg, nyáron huvös, télen meleg. Az 
udvara tiszta, a kertjében minden megterem, piacra csak a 
szükséges létfenntartó információkért megy ki.
Szeretik az embereket, bizonyára az a három angol fiú is jól 
érezte magát nála, akik bringákkal járták Európát, és pihentek 
meg Hortobágyon, Mórahalmon, Kishegyes községben, 
Fruška Gora-n, és ki tudja, még merre vitte oket tovább a 
kalandvágy. 
Hogy euróban vagy dinárban fizettek, nem kérdeztem, de Eta 
néni másnap is vendégvárón szelloztetett, leporolt, ágyat 
húzott, és piackor vett külföldi csokit, hogy ha az unokák 
megjönnének, legyen a kedvenceikbol. 
Azt a papírdarabra írt 3 mondatot, meg majd átviszi a szom-
szédfiúnak fordításra, mert igaz, hogy olvas az emberek 
szemébol, de szeretne O az üzenet szövegérol teljesen megbiz-
onyosodni. 
Ezt nevezzük falusi vendéglátásnak, falusi turizmusnak, igaz, 
ez csak egy, azokból a lehetoségekbol, melyekbol az érdeklod-
ok kivehetik a részüket. 

2009. január 30-án a kishegyesi községháza dísztermében a 
Falusi vendéglátás fejlesztése Kishegyesen a Telecskai 
dombok völgyében elnevezésu szomszédsági program kereté-
ben, projektnyitó konferenciát tartottak. 
Csóré Róbert polgármester köszöntoje után, Csernik Teréz 
projektmenedzser mutatta be a falusi vendéglátás fejlesztésére 
készült projektet. 

A meghívottak közt jelen volt és felszólalt Bojana Miličević a 
pénzügyminisztérium munkatársa, Dr. Szabó Brigitta konzul 
a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusáról, Habina 
Péter a Szegedi Katedra Alapítványi Szakképző Iskola Igaz-
gatója és Pál Károly, aki a civil szféra jelentőségéről beszélt a 
kistérségek fejlődésében és Bujdosné Lengyel Eszter vidék-
fejlesztési szakértő.
  
A konferencia után beszélgettünk Csernik Teréz-projekt 
menedzserrel.

Földrajzilag mely területet ölel fel, az Önök által megálmodott 
projekt?

- Kishegyes Község turizmusfejlesztéséről beszélünk, hiszen a 
község lakosainak életszínvonalát, és a község fejlődését 
szeretnénk növelni a saját potenciáljaink kiaknázásával és a 
kínálatunk piacradobásával, de természetes, hogy földrajzilag 
szélesebb határokban gondolkodunk, ugyanis vendég nélkül 
nincs turizmus.  

Mindezt komoly piackutatás előzi meg de, - lesz e elegendő 
látni való térségünkben? Lesz-e olyan személy, aki egy 
disznótorért utazik térségünkbe?
- Igen, vannak olyan látnivalók, melyek számunkra 
természetesek, és nem is vesszük észre őket, ám létezik egy 
olyan réteg, akiknek ezek a dolgok nem mindennaposak
Kishegyes Község Fejlesztési Társulása előző projektekben 
már foglalkozott a falusi turizmussal, mint alternatív 
jövedelemszerzési lehetőséggel, képzéseket, tanulmányutakat 
szerveztünk, és megmutatkozott az érdeklődés, továbbá a 
2008-ban megalakult Kishegyes Község Idegenforgalmi 
Szervezete is kezdeményezett lépéseket annak érdekében, 
hogy tömörítse a turizmussal kapcsolatos tevékenységekkel 
foglalkozó, illetve foglalkozni kívánó egyéneket, amiből úgy 
ítéltük meg, van érdeklődés a jövedelemszerzés ilyen formája 
iránt.
Munkacsoportot nevezünk ki a három falu lakosainak 
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köreibol, akiknek feladata a határontúli partner közremu-
ködésével, magyarországi tapasztalatokra építve helyzet-
elemzést végezni, majd az interjúk, beszélgetések, analizisek 
elkészitése után elkészíteni a Község 3 éves idegenforgalmi 
fejlesztési tervét, és az operatív program dokumentumait, vala-
mint a tematikus falusi turisztikai programcsomag-kínálatot.
Természetesen mindez nagyon szervezett, kitartó munkát 
igényel, ezért kérni fogjuk a polgárok együttmuködését.  

Kik vettek részt a projekt kidolgozásában?

- A projektötletet az ARO-MI ajánlotta fel az önkormány-
zatnak, és kidolgozását valamint magát a levezetését is vállalta 
a magyarországi partnerintéz-ménnyel és az idegenforgalmi 
szervezettel karöltve. 

Hol tudják majd a szálláshely-tulajdonosok, borászok, 
kistermelok, kézmuvesek, étkeztetést, nyitott portaszolgáltatást 
nyújtó vállalkozások reklámozni magukat?

- Készül az Idegenforgalmi Szervezet saját honlapja, ami által 
megteremtodik a feltétele a nemzetközi tematikus online 
megjelenésnek. A programcsomagok kínálata három nyelven, 
nyomtatott formában és kisfilm formájában is elkészül, amely-
et a hazai és külföldi kiállításokon terjesztve kerül, a turizmus 
piacára.

Kérem, mondják el, miként lehetséges majd bekerülni ebbe a 
nyilvántartásba?

-A projekt idotartama alatt el kell készülnie egy adatbázisnak és 
majd azt követoen a turisztikai szervezet szerepe lesz, hogy az 
adatbázist bovítse,  mivel már rendelkezik egy adatbázissal, 
ami már a hivatalosan bejegyzett vállalkozások nyilvántartását 
öleli fel, viszont azokról a személyekrol, akik falusi vendég-
látással, és annak kíséro szolgáltatásaival kivánnak a jövoben 
foglalkozni kevés az információ.
Fel kell készülni a pillanatra, amikor megérkezik a véndég, 
hiszen nem csak aludni szeretne nálunk. Igényei vannak, éhes 
is lesz, szomjas is lesz és unatkozni se szeretne, kínáljuk hát fel 
a soknemzetiségu paraszti konyhák ízvilágát, tapasztalja meg 
nálunk a vendég-fogadás szokásainak élményét, és ha a kello 
szolgáltatást kello figyelmességel tudjuk nyújtani, biztosak 
lehetünk benne, hogy nagyon szívesen fizet érte. 
Szívesen meséli barátainak késobb, hogy Kishegyesen milyen 
élményekben volt része, milyen házipálinkát kóstolgatott Eta 
néni takaros udvarában az eperfa alatt, amíg a parázson forgott 
illatát árasztva az ínycsiklandozó falat. Valahogy így tervezzük 
ezt a jövoben - mondta Csernik Teréz.
Jelentkezni illetve bovebb információt kapni a községi 
Turisztikai Szervezet igazgatónojénél Rind Kelemen 
Kornéliánal lehet a 063/8-419-896 telefonszámon, illetve a 
pipacs@stcable.co.yu mail címen.

A fentiekbol is látszik, ez egy eddig ki nem használt turisztikai 
lehetoség.
Belegondolunk… Unokák, akik nagyvárosban a plázák és 
hippermarketek nyújtotta lehetoségeken nonek fel, 
meglátogatva a nagyit, rájönnek, a méhésznél vásárolt méz 
deklarációs címkéje, itt nem oly hosszú, mint a bevásárló-
központokban, hogy a koránkelés, ha egy disznótor követi, egy 
teljes napi családi programot nyújt. 
Szeretteit ugye tyúkhúslevessel várja? A turistákat pedig várja 
falusi tyúkhúslevessel!!!

Fekete h.  

A szabdkai CMH kishegyesi kirendeltségének hírei

Oktatási és nevelési támogatás

A Szüloföldön magyarul elnevezésu oktatási és nevelési-, valamint 
tankönyv- és taneszköz támogatás pályázatának átadási határideje 
március 31. Minden kedden és csütörtökön 9-tol 13 óráig fogadjuk a 
kérelmeket.
A következo dokumentumokat kell mellékelni:

- az igénylo szülo személyazonossági igazolványának fénymásolata
- a gyermek anyakönyvi kivonata, vagy igazolványának fénymásolta

        - eredeti iskolalátogatási bizonylat, melyben fel van tüntetve, hogy a 
gyermek magyarul tanul. 

Schengeni vízumdíj visszaigénylés

A vízum költségének a visszaigénylését is át lehet adni. 
A szükséges dokumentumok:

 a schengeni vízum fénymásolata
 az útlevél adatoldalának fénymásolta
 bizonylat a 35 euró illeték befizetésérol
 a magyar igazolvány adatoldalának fénymásolata és 
 dinárra szóló folyószámla szám

Vízumigénylésekrol tájékozódhatnak az iroda munkatársánál minden 
kedden és csütörtökön 9 és 13 óra között!!!

Az oktatási-nevelési, továbbá tankönyv-és 

taneszköz-támogatás

Beadási határido: 2009. március 31.

Kiíró intézmény: Concordia Minoritatis Hungaricae 

Pályázók köre: 18 év alatti általános illetve középiskolás 
gyermek, aki Szerbiában magyar nyelven folytatja 
tanulmányait

Leírás: 
OKTATÁSI-NEVELÉSI TÁMOGATÁS - 
Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelo dinár összegu 
nevelési-oktatási támogatásban részesülhet a saját 
háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t nevelo szülo/nevelo 
szülo minden olyan kiskorú gyermeke után, aki 
Szerbiában alap- vagy középfokú oktatási intézménybe 
jár és magyar nyelven tanul (anyanyelvápoló oktatásban 
résztvevok pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban 
részesülnek)
TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 
Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelo dinár  összegu 
tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját 
háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelo szülo, 
amennyiben a kiskorú gyermek Szerbiában alap- vagy 
középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven 
tanul (anyanyelvápoló oktatásban résztvevok pályázatai 
iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek)
Jelentkezni Linka Gabriellánál 
Kishegyesen a Teleházban, kedden és csütörtökön: 9h-12h
Bácsfeketehegyen a Muvelodési Otthonban, kedden és 
csütörtökön: 12,30h-16h
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A legfontosabb a tervek elkészítése

Falusi turizmus mint jövedelemkiegészítésŐszig tartó képzés indult 
Kishegyesen az Európai Únió Szomszédsági programjának keretében

A falusi turizmus felfejlesztésének egyik alapvető célkitűzése a 
jövedelemkiegészítés, különösen a mezőgazdasággal foglalkozó 
háztartások, de mások  esetében is. Nagyon fontos azonban, hogy a 
többhónapos képzés keretében elkészül a község hároméves 
idegenforgalmi fejlesztési terve, valamit egy három- és egy ötnapos 
konkrét programajánlat, amelyet azután szakemberek véleményeznek, 
és elkészül a község turisztikai honlapja. Ezzel várhatólag a község 
bekapcsolódik nemcsak a környék, hanem a sokal szélesebb közösség 
állandó turisztikai kínálatába.
A fentieket Csernik Teréz a Falusi vendéglátás a Telecskai dombok 
tövében elnevezésű szomszédsági program menedzsere mondta a hét 
végén az európai támogatással indított egyéves képzés 
nyitókonferenciáján Kishegyesen. A vendégeket elsőként Csóré Róbert 
üdvözölte, többi között Szabó Brigitta konzult, Bojana Miličevićet, a szomszédsági program szerbiai koordinátorát, Habina 
Pétert a szegedi Katedra Alapítványi Szakiskola igazgatóját és Bujdosné Lengyel Eszter vidékfejlesztési szakértőt. Bojana 
Miličević, a szerbiai pénügyminisztérium képviselője, a programok koordinátora elmondta, hogy a szomszédsági program 
keretében több mint negyven projektum van folymatban, és el kell mondani, hogy az eszközök kihasználása tekintetében az ország 
kimagasló eredményt ért el. A Kishegyesi Fejlesztési Társulásnak már volt egy sikeres európai pályázata, s a korábbi eredmények 
alapján a pályázat kiírója úgy látta, érdemes újabb eszközöket áldozni a fejlesztés magasabb szintjének elérése érdekében. Pál 
Károly, a község újonnan kinevezett menedzsere kiemelte, maga az a tény, hogy a tanácskozás ebben a jelenleg fejletlen községben 
történik azt jelenti, hogy e közösségnek van jövője, és képes megteremteni a feltételeket arra, hogy élhető közösség jöjjön létre, 
vagyis fel tud készülni a jövő kihívásaira. A konferencia arra is utal, hogy a község civilszerveződése magas szinten áll és készen áll 
arra, hogy fogadja a kínálkozó lehetőségeket. A község a maga részéről megpróbál megfelelő feltételeket teremteni  a 
civilszerveződés zökkenőmentes működéséhez és tény, hogy az elmúlt években egyetlen civilszervezet sem szüntette be a munkát 
amiatt, mert nem kapta meg a községtől a szükséges támogatást. A községi menedzser jelezte, várhatólag hamarosan a község civil 
szervezetei is pályázat útján juthatnak majd működési eszközökhöz, ahogyan az a környék községeiben már gyakorlat, de 
Kishegyesen valószínűleg a bonyolultabb európai pályázati modell mellett döntenek majd, hogy a civilszervezetek ezzel is 
felkészülhessenek az európai követelményekre. A falusi turizmusról szólva kiemelte, a község igyekszik kihasználni a 
rendelkezésére álló adottságokat. Igaz, sok esetben késésben vagyunk de legalább hasznosítani lehet mások tapasztalatait is. A 
résztvevőket üdvözölve dr. Szabó Brigitta konzul, akinek megitélése szerint Kishegyes azok közé a környezetek közé tartozik, ahol 
úgymond mindig történik valami, ami arról tanúskodik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy maguk alakíthassák 
sorsukat. Habina Péter a szegedi Katedra Alapítványi Szakképző Iskola igazgatója a Kishegyesi Fejlesztési Társulással való 
együttműködés fontosságát hangsúlyozta, mint mondta, nagyon fontos lesz, ha a most kezdődő képzés eredményeként a község 
felkerül a turisztikai útvonalakra, a turisztikai kínálatok térképére. Bujdosné Lengyel Eszter, aki a korábbi képzések keretében is 
többször tartott előadást  a községben, elmondta, hogy az egyik legfontosabb hozadéka lesz a most kezdett képzési folyamatnak a 
tervek kidolgozása, mert további fejlődés csak ettől várható. Tény ugyanis, hogy az Únió csak a tervekbe foglalt átgondolt 
elképzeléseket fogja támogatni.
A program realizálásáról szóló szerződést  november végén írták alá a Kishegyesi Fejlesztési Társulás és az EU képviselői, az 
előadások a tervek szerint február 13-án indulnak. A projektet októberben fejezik be, ekkor tartják meg a szakemberek bevonásával a 
zárókonferenciát, és november végéig kell leadni a zárójelentést a pályázat kiírójának.

P.I.

Március 14.
16.00-Megemlékezés az emlékműnél

Március 17.
18.00-Kárpát medence hímes tojásai-kiállítás a 
könyvtárban. A kiállítást megnyitja dr. Szőke Anna
18.30-„A lila tyúk” és más húsvéti szokások 
Kishegyes néphagyományában-Dr. Szőke Anna 
előadása

Március 19.
18.00-Könyvbemutató-Dr. Virág Gábor: A 
kishegyesi iskola története a két háború között-
községháza

Március 21.
15.30-Régi hegyesi képeslapok- kiállítás a szinház 
előcsarnokában
16.00-Zongorakoncert-fellépnek Horváth Benedek 
a budapesti Rácz Aladár Zeneiskola volt diákja és a 
kishegyesi zeneiskola diákjai-iskola
18.00-Ünnepi műsor a szinházteremben

Március 22.
9.00-Sakk szimultán-Kókai Péter mesterrel, a 
Magyar Szó főszerkesztőjével
10.00-Ünnepi szentmise
19.00-Lajkó Félix koncert

Falunapi program
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Mégis két fesztivál legyen ?!

Végleges döntést hozott az idei Durindó és Gyöngyösbokréta 
Fesztiváltanácsa arról, hogy a vajdasági magyarság legnagyobb 
fesztiválját az idén Kishegyesen a korábbi gyakorlatnak megfeleloen 
június elso hétvégéjén, vagyis június 5-én, 6-án és 7-én tartják, pén-
teken és szombaton a Durindót, vasárnap pedig a Gyöngyösbokrétát.
A Vajdasági Magyar Muvelodési Szövetség decemberben szintén 
Kishegyesen megtartott tematikus ülésének határozatai kapcsán a dr. 
Szöllosy Vágó László elnökletével megtartott ülésén a tanács 
megállapította, hogy a többség a jelenlegi helyzet megtartása mellett 
tette le a voksát, ennek ellenére nyilvánvaló, hogy az alapvetoen két 
rendezvény túl sok egy hétvégére, különösen a Durindó a népes, és el 
kellene gondolkodni arról, hogy akár háromnapos is lehetne. A  
tanács a kérdéssel kapcsolatban nem nyitott vitát, viszont úgy határ-
ozott, kezdeményezi a Fesztiváltanácsba delegáló szervezetek kép-
viseloinek szakmai megbeszélését áprilisban vagy május elején, hogy idoben  szülessen döntés a jövobeli fesztiválok 
szervezését illetoen.
A szervezobizottság tájékoztatta a tanácsot, hogy a hét végén szétküldik a benevezo lapokat  s a résztvevoknek március 
végéig kell visszajelezniük a részvételi szándékot. Elfogadták azt is, hogy a fesztiválnak két kísérorendezvénye legyen, 
az egyik a kishegyesi régi képeslapokból készített kiállítás, amelynek nyomtatott változatát a résztvevok ajándékként 
kapják meg, és egy hímzésekbol álló kiállítás. A Fesztiváltanács tagjai kinevezték a fesztivál muvészeti bizottságának 
tagjait is.

Durindó és Gyöngyösbokréta 2009. 

Kishegyes

A vajdasági magyarság legnagyobb folklór-rendezvény-
ének, a Durindónak és Gyöngyösbokrétának június első 
hétvégéjén mi leszünk a házigazdái. Már többször 
beszámoltunk arról, hogy folynak az előkészületek a 
legtömegesebb fesztivál lebonyolítására. A helyi 
szervezők folyamatosan egyeztetnek, és megbe-
széléseket folytatnak az intézmények és a szervezetek 
képviselőivel. Ilyen nagyméretű rendezvény megszer-
vezésekor minden segítségre szükségünk van.
Június 5-én és 6-án a színházteremben tartjuk a Durindót, 
amelyen népdalénekesek, zenekarok és szólisták lépnek 
fel. Ezen a két napon körülbelül kétezer fellépőre 
számítunk. A táncegyüttesek szemléjét a Gyöngyös-
bokrétát június 7-én a Hegyalja utcában, a Dombos Fest 
helyszínén rendezzük meg. Vasárnap körülbelül ezer 
fellépőt várunk. Mi hegyesiek szeretnénk méltó 
házigazdák lenni, mint ahogyan ez már több alkalommal 
sikerült. Jó lenne, ha a vendégszeretetünk a rátermett-
ségünk, az összetartásunknak  híre jutna el azokra a 
vajdasági településekre, ahonnan vendégeink érkeztek. 
Valamennyien hozzá tudunk tenni egy kicsit ahhoz, hogy 
sikeresek legyünk mi kishegyesiek, azzal, ha elmegyünk 
megnézni a műsort, és nemcsak a mi csoportjainkat, 
hanem a vendégeket is megtapsoljuk. Több csoportnak ez 
a fesztivál az egyetlen fellépési lehetősége, sokuknak az 
egész évi munkáját nézhetjük végig. Legyünk vendége-
inkkel tisztelettudók, jó házigazdák. Ne menjen el tőlünk 
senki haza keserű szájízzel. Előre is köszönjük segítség-
üket és közreműködésüket a szervezők nevében.
A Szó-Beszéd következő számában részletesen 
beszámolunk az előkészületekről. 

Az attentátor avagy “Covek je covek“
Amikor fény derül Bozsik Péter kishegyesi utazására

Inget és fekete balonkabátot húztál, frizurádat pedig a 
bemutatandó könyvedben található rólad készült fotóhoz 
igazítva állítottad be. Elindultál Veszprémbol haza, vissza, 
délre, Kishegyesre. Útközben többször hallottátok egymást 
barátoddal, elvtársaddal, írótársaddal, ifj. Virág Gáborral, 
kinek ez alkalommal beszélgetopartnere voltál. A már meg-
beszéltek újraegyeztetése, majd az egyeztetések egyezés-
ének egyeztetése s végül mindennek a hirtelen mevál-
toztatása elocsalt beloled egy gondolatot a 'mob-riarhátusi' 
világunkról, s arról amikor még nem is volt mobilod, és 
mégis találkoztál emberekkel (még olyanokkal is akikkel 
nem akartál). Ezt a gondolatod már a Pöndölben osztod meg 
velem, ahol valójában elkezdodik az a beszélgetés Virág és 
közted, amit késobb ugyanebben a hangnemben 
továbbszottök az irodalmi est közönsége elott. A nem-hideg 
sörön is meglepodsz a kocsmában, de a pálinkán 
méginkább a könyvtári olvasóteremben. Elmesél-ed, hol 
kezdted, hova mentél és hogy most honnan jössz. Felolva-
sol(szemüvegben) a hamarosan megjeleno regényedbol, 
sikeresen eltalálod a kínált pálinka fajtáját. Bizonyos ido 
elteltével, amikor már nem tudsz mirol beszélni a “mirol 
beszéljek?” kérdésre a közönség az “az attentátorról!” 
válasszal felel. Mindeközben Virág kérdez -  te nem felelsz, 
de mégis rengeteget elmondasz, és ezzel egy eredeti 'tudat-
módosTito' élményt szerzel a hall-gatóságnak.Lbg racka
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A szüloi értekezletekrol....

A szüloi értekezletek emlékeimben mindig valami titkos 
szeánszként szerepeltek. Gyerekként nagyon szerettem 
volna én is részt venni rajtuk, csak úgy titokban, hogy mit 
is mond az oszi, a többi szülo... És mindig nagyon vár-
tam, hogy anyu vagy apu hazaérjen, hogy elmesélje, 
mirol is volt ott szó... Meg is beszéltük a dolgokat, hogy 
most büszkék rám, vagy most épp nem igazán a legbol-
dogabbak... És akkor ilyen vétkeink voltak, hogy súg-
tunk, meg szünetekben az aktuális szimpátiánkkal leve-
let váltottunk... Ami órán természetesen kiesett a füzet-
ünkbol... Azóta már én is szüloi értekezletre járok, sot 
már tartottam is. Tartani egyáltalán nem volt olyan bor-
zasztó. Eloszöris a szülo partner, segítség. Nagyon 
fontos, hogy csapatként dolgozzon együtt tanár és szülo. 
Másképp nem megy. Ezt kellett elérnem 25-26 gyermek 
anyukájával, apukájával, akik mind idosebbek és tapasz-
taltabbak voltak nálam. Így utólag is köszönöm minden-
kinek a segítséget.

Sajnos éppen azok nem jönnek el, akiknek pedig a leg-
jobban kellene, mert probléma van a gyerekükkel. A 
mondat gyakorlatilag majdnem minden igazgató és tanár 
szájából elhangzott már. Az iskolákban bevett gyakorlat 
az évenkénti négy szüloi értekezlet. Megértem, hogy 
egyszer valaki nem ér rá... Jó, legyen dolga másodszor 
is... De akiket évekig nem láttunk..... Onnan jutott 
eszembe ez a téma, mert a nyolcadikosok szüloi értekez-
letén elég kis számban képviseltették magukat a tisztelt 
szülok. Pedig olyan dolgokról volt szó, mint a ballagás, a 
felvételi... Ha ez nem fontos téma, akkor mi az??? A 
felvételitol, hogy hova iratkozik a gyerek, az egész élete 
múlik... 

Az ugye olyan természetes, ha valaki tanárnak megy, 
akkor lesz egy saját zsivány kis társasága. Értük felel, 
oket óvja, védi, neveli, irányítja. Minden osztályfonök 
teszi is a dolgát. Sokszor többet tudunk a kisdiákról, mint 
saját szülei...
A tanító vagy tanár nem azért beszél a problémákról, 
hogy ezzel bárkit is zavarba hozzon. Persze a lelke 
mélyén mindenki arra vágyik, hogy az o csemetéjét 
mindig csak dicsérjék, csak jót mondjanak róla. Akadnak 
olyanok, akik felismerik, hogy néhány dologban úgysem 
fog csúcsteljesítményt nyújtani a család ifjú sarja, mert 
nem rendelkezik az ehhez szükséges adottságokkal. 
Nem kell megijedni, ezt a tanár is felismeri, tisztában van 
vele, kitol mit lehet elvárni. A cél az, hogy közös együtt-
muködéssel ki lehessen hozni az adott nebulóból a 
maximumot, és felfedezni, hogy mihez van érzéke.
De az, hogy a diákok elküldenek simán bennünket szebb 
égtájakra, hogy kegyetlenül káromkodnak, hogy zavar-
ják az órát  ez a mi idonkben nem volt... Vagy a tanár „el-
intézte” a rendetlenkedoket... Ugye, mindannyian em-
lékszünk rá??? Ma már más módszerek vannak... Sajnos  
mondja sok szülo... 
Ha legalább egy szülo elszégyelli magát, és tiszteletét 
teszi az iskolában, a tanítónál, az osztályfonöknél, már 
megérte leírnom ezt... És köszönet azoknak, akik törod-
nek gyerekükkel, megtisztelik szüloi értekezleteinket 
jelenlétükkel!

A család és az iskola

„A család bizonyos tekintetben végzet, s ha nem is vissza-
vonhatatlanul az, mindenképpen egyike a leghatékony-
abb sorsformáló erőknek.”

(Kolozsvári G. Emil)

Sorsunk, hogy mindannyian valamilyen család keretében 
kezdjük meg életünket. A család szerepe, hogy írott és 
íratlan szabályaival erkölcsi normákkal szabály-ozza a 
szülők felelősségét a gyermekek felneveléséért, 
gondozásáért. A család a társadalmi normáknak és érték-
eknek a közvetítője. Egyre nagyobb nehézséget jelent, 
hogy a családon belül meglazultak a gyermekek hagy-
ományos kötelékei. A szülők egyre kevesebb időt 
töltenek velük. Felbecsülhetetlen érték, ha a család tagjai 
együtt élnek, és nem csak egymás mellett! A gyermekek 
kevés időt töltenek szüleikkel együtt, így az alapvető 
gyermeki szükségleteik  szeretet, védettség, bizalom, 
odafigyelés  kielégületlenül maradnak.
Mit tehet az iskola? Az iskola és a család pozitív kapcso-
lata mindig fontos volt. Az iskolának soha nem közön-
bös, hogy a gondjaira bízott gyermek családja együt-
tműködik-e vele vagy passzivitásba vonul, esetleg 
ellentétbe kerül az iskolával. Pedig céljaik azonosak, A 
GYERMEK BOLDOGULÁSA. 
Az együttműködés egyik alapfeltétele, hogy a tanító, az 
osztályfőnök ismerje tanítványi szüleit. Erre több lehető-
ség nyílna, ha a szülők is nyitottak lennének. 
Az iskola és a család együttműködésének formái a szülők 
fogadása és a szülői értekezletek. 
Amikor első osztályba indulnak a gyerekek  az elsősök 
fogadásán megtelik az iskola, alig lehet beférni az 
osztályba  és azután??? Hová tűnnek az érdeklődő szü-
lők??? Elszomorító, elgondolkodtató, hogy a szülők 
miért nem érzik fontosnak, hogy figyelemmel kísérjék 
gyermekeik iskolai életét?! A szülői értekezleteken, 
szülők fogadásán a pedagógus mindig ugyanazon 
szülőket látja. A többieknek nem fontos tudni, hogy mi 
történik gyermekével?
Elszomorítóak a tények. Vajon otthon mennyi időt tölt el 
a szülő a gyermekekkel? Ha értenék a statisztika rejtel-
meihez, mélyreható elemzésre alkalmas grafikonokat 
készíthetnék, amelyeken meredeken zuhannak a gyerek-

Molnár Márta
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ekkel töltött idot jelölo vonalak.
Tudjuk mindannyian, hogy nehéz napokat élünk, de a 
gyerek nem tehet errol, o elvárja a figyelmet, a törodést, 
az odafigyelést. S ennek egyik fontos feltétele az, hogy a 
szülo érdeklodjék gyermeke felol. 
Pedig hát az édesanyák, édesapák, akiknek iskolás fiuk, 
lányuk van, ugyan mikor legyenek sokat, nagyon sokat 
együtt a gyerekükkel, ha nem akkor, amikor az iskolás. 
Vagy kétéves. Vagy ötéves. Vagy tizenöt. Vagyis akkor, 
amikor szüksége van apjára, anyjára, mert gondja van, 
mert öröm érte, mesét kér, vagy o maga akar mesélni, 
kérdezni szeretne és feleletet vár. Az együttlétek tartalma 
és formája persze más és más. Játszhatnának, mesélhené-
nek, beszélhetnének, csak úgy….

Sipos Berta

Miből tanulnak majd elsőseink???

Ez egy jó kérdés. Senki nem tudja. Vannak elképzelések, de hogy ez hogy fog megvalósulni a gyakorlatban, a 
minisztériumon kívül senki sem tudja elképzelni. Lesz is könyvük, meg nem is. Vagyis az elsősök kapnak ingyen 
tankönyveket, de egy tollvonást sem szabad írni egyikbe sem, nem szabad összegyűrni, használni, mert vissza kell majd 
adni... A következő generációnak... És akinek a gyereke véletlenül kicsit festeget, annak ki kell fizetnie a tankönyv árát. Az 
iskolában mi is nézegettük a könyveket, munkafüzeteket. Esély nincs, hogy enélkül tudjanak dolgozni, hiszen a könyv és a 
munkalap is kitöltős. A tanítók országszerte elég-edetlenek ezzel a javaslattal. Követtem én is a sajtóhíreket. A miniszter 
úgy nyilatkozik, hogy ő sem írt a könyvekbe, mégis miniszter lett, az oktatásban dolgozók, és akinek van idősebb gyereke, 
az sem nagyon tudja elképzelni, hogy hogyan is lehet majd tanulni... Valójában lesz tankönyvük, de a feladatokat nem 
lehet benne megoldani... Csak nézni szabad...
Ötletileg nem rossz a minisztérium javaslata, hogy könnyítsen a szülőkön, de hogy azzal nincsenek tisztában, hogy a kicsi 

elsősök hogyan használják a könyveket, az is biztos. Rányomják a ceruzát, törölnek, 
javítanak... Átnéztem én is kicsi fiam tavalyi könyveit. Kis házikók vannak benne, 
hogy ez a házi feladat, mosolygós arcok a szép olvasásért, vonalhúzásért. A 
feladatok is olyanok, hogy valamit alá kell húzni, össze kell kötni, le kell rajzolni, ki 
kell szinezni. 
Vagy olyan könyveket kellene tervezni, amelyikben nincs semmilyen feladat. De ez 
egy újabb reform már megint!!! Már így sem lehet követni, hogy melyik generáció 
melyik tanterv szerint halad. Belgrádban voltam a héten egy szakmai 
tanácskozáson, amit Žarko Obradović miniszter tartott. Egy világszintű felmérés 
szerint a szerbiai gyerek-ek nem tudnak helyesen írni, olvasni, nem tudnak 

logikusan gondolkodni… Szerbia 150 ország közül a 148-ik helyen áll. Ezért újabb reformokat helyezett kilátásba. 
És az sem eldöntött kérdés, hogy melyik tankönyvkiadó könyveit fogják kölcsönbe kap-ni a kisdiákok... Mert iskolánkban 
is több kiadótól használjuk a  könyveket. És mi lesz a házi olvasmányokkal? Könyvtárunkban nincs annyi, hogy minden 
gyereknek jusson... 
Több iskola is azt fontolgatja, felajánlja a szülőknek, hogy megvásárolják a tankönyv-csomagot. De ezt most még nem 
lehet, míg nem tudjuk, hogy végül is milyen könyveket használhatunk... Majd kiderül. Egyelőre annyit tudunk, hogy két 
magyar és egy szerb első osztály indul őszre.
Az iskola többi diákjának már meg is rendeltük a tankönyveket. Az idén is a szülők választhattak, hogy mit vásárolnak 
meg. Ezt egyetlen környékbeli iskola sem tette, hanem csak csomagban lehetett megrendelni. Mi ismét szerettünk volna 
kedvezni a szülőknek, hogy ezzel is könnyítsünk rajtuk. Nem mindenki értékelte. 3 részletben lehet fizetni: március 15-ig, 
április 15-ig és május 15-ig. A község 25 diáknak biztosít ingyen tankönyvet. Megkérném a szülőket, hogy időben 
törlesszék a részleteket, a csekkeket küldjék be az iskolába, mert máskülönben gyerekeik nem tudnak őszre miből tanulni. 
A csekkekkel is segíteni szeretnénk, más iskolánkban minden szülő saját maga fizeti be az iskola folyószámlájára az 
összeget, és ez az uzsonnára is vonatkozik. Az iskola részéről megteszünk mindent. És köszönjük, ha a szülők is megteszik 
a gyerekükért.  

Helyreigazítás

I. Az anyakönyvi hírek: Fia született: 
Vass Tibor és Angéla: Alex 

II. Januári számunkban a 
Dr. Majláth Norbert: A 
rüh, az évek óta meg-
jelenő fertőző bőrbe-
tegségek című írásának 
illusztrációjaként téve-
désből rossz képet közöl-
tünk. A megfelelő: 

Elnézésüket kérjük.

Egy szótár szavak ezreit, tízezreit tartalmazza, de a legcsekélyebb habozás nélkül mondhatom: az a szó, hogy “anya”, 
összehasonlíthatatlanul legjobb kifejezése marad a kedvességnek, a szeretetnek, a törődésnek, a meghittségnek, a közelségnek és az 
egységnek. Nincs még egy olyan fontos szó, mint az "anya". Az anya ragaszkodás, az anya szeretet, az anya gondoskodás, az anya 
bizalom, az anya elválaszthatatlan egység a gyermekkel. Az anya életében a gyermek kétségtelenül a legdrágább élőlény. A 
gyermek szívében pedig mindig ugyanannak a tapasztalatnak kell felderengenie: az anya minden. A gyermek számára az anya 
kedves, annál is kedvesebb, a legkedvesebb. Az anyának a gyermek a legkedvesebbnél is kedvesebb. Március 6-án ünnepi műsor 
keretében köszöntöttük az anyukákat, nagymamákat, testvéreket, a nőket. 

Molnár Márta
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Hírek az iskolából

A szerbiai Telekom bejelentette, hogy minden 
általános és középiskolának ADSL internethozzáférést 
biztosít, mégpedig szimbolikusan havi 1 dinárért. A bejelentést 
Žarko Obradović oktatásügyi miniszter is megerősítette. 
Iskolánk is pályázott, nyert is. Szeptembertől már ADSL-lel 
internetezhetnek diákjaink.  

Egészségügyi nővérek járnak rendszeresen 
iskolánkba. Kurin Beáta és Tóth Ilona rendszeresen átnézi a 
gyerekek haját, bőrét. A gyerekek tisztaságát is ellenőrzik. 
Ismét tetűjárvány van, ezért kérjük a szülőket, folyamatosan 
“bogarásszák” gyerekeiket. A Vöröskereszt is bekapcsolódott 
a tevékenységbe, nekik köszönhetően tetű elleni sampont lehet 
igényelni az egészségházban, a gyerekorvosnál.

Novaković Jovo romaasszisztens kíséri minden nap a 
roma gyerekeket az iskolába. Az ő feladata a kapcsolattartás az 
iskolával, a község intézményeivel. Pozitív tapasztalataink 
vannak, hiszen a gyerekek rendszeresen járnak iskolába.

Valentin napon ismét postások jártak az iskolánkban. 
Az idén a negyedikesek és az 5.a osztály diákjai osztották szét a 
több száz levelet, amit a szerelmesek világnapján írtak 
egymásnak a gyerekek. 

A vajdasági általános iskolában és középiskolában 
magyarul tanuló diákok szülei az idén is igényelhetik az 
oktatási-nevelési támogatást. Az iskolátogatási bizonylatot 
minden gyereknek kiosztottuk. Kell még a szülő személyi 
igazolványának fénymásolata, és a tanuló anyakönyvi 
kivonata. Az okmányokat március 31-éig lehet átadni Linka 
B. Gabriellának. 

Február 20-án sikeres farsangot szerveztünk az 
óvodával közösen. A gyerekek (sok helyen a szülők, óvónők) 
nagyon ötletes jelmezeket készítettek. Az idei farsang a 
környezetvédelem jegyében zajlott. A fölsősök ezzel is 
szerették volna felhívni a figyelmet a szelektív 
hulladékgyűjtésre. Az iskolában továbbra is várjuk a műanyag 
palackokat! 

Kishegyes község Ifjúsági Irodája február 28-án 
utazást szervezett a Vajdasági AT Képviselőház által szervezett 
Nyílt napra. Magó F. Emese tanárnő vezetésével iskolánkat 10 
diák képviselte. A Vajdaság minden részéről érkező 
látogatókat fogadta Egeresi Sándor és a Vajdasági 
Képviselőház két alelnöke. Megnézték, hogy zajlik egy 
gyűlés, megtekinthették a képviselők irodáit, az épület 
törnénetéről hallgattak előadást. Iskolánk diákjai a sajtónak is 
nyilatkoztak, a Topolyai Rádiónak és a Pannon TV-nek is 
elmesélték élményeiket. 

Elkezdődtek a versenyek! Február 26-án házigazdái 
voltunk a községi szavalóversenynek. A körzeti megméret-
tetésen, melyet Szabadkán tartanak iskolánkat Csáki Edina 
(8.b), Kancsár Larissa (7.b), Papp Ágnes (4.b) és Paróczi 
Elvira (4.b) képviseli.  

Február 28-án két, március 1-jén pedig egy községi 
versenyre került sor. Bácsfeketehegyen volt az idegennyelvi 
verseny, ahol Gavlik Zénó (8.a) első helyezett lett angol 
nyelvből, Szabó Viktor (8.a) második német nyelvből. 
Mindketten továbbjutottak a körzeti versenyre. Lovćenacon 
tartották meg a biológiaversenyt, a következő eredmény 
született: Németh György (8.b) harmadik lett. A versenyen 
részt vett még: Tóth Karolina, Tóth Petra, Egyedi Emese, 
Jelena Mitrović és Bánszki Ákos. A vasárnapi 
kémiaversenyen Hajdú Emilia (8.b) első, Kalmár Evelin 
(8.b) második, Nyírási Ágnes (7.a) harmadik lett. Szépen 
szerepelt Éter Gréta és Székely Amanda is. Gratulálunk!

Tuskóhúzás, bábuégetés, 

bogotemetés...

Lassan a vége felé járunk a farsangi ünnepkörnek, 
amelynek a magyarság körében igen nagy hagyománya 
volt. Az elso feljegyzés Szent László király idejébol való, 
aki   úgy rendelkezett, hogy a nagyböjt farsang 
vasárnapján kezdodik és nem az utána következo 
húshagyó kedden, ahogyan azt a betelepített vallonok 
tették. Ez 1092-ben történt. Tudni kell azonban, hogy ez a 
fajta ünneplés többnyire az urak körében  volt szokásban, 
a köznép körében csak jóval késobb az 1700-as években 
terjedt el.

A fentieket dr. Szoke 
Anna néprajzkutató 
mondta a múlt héten a 
kishegyesi könyvtár-
ban a néphagyomány-
okról szóló eloadás-
sorozatának keretében 
megtartott beszél-
getésen. Mint mondta, 
sokan nem tudják 

megkülönböztetni a farsangot a karneváltól. A farsang 
egy egész idoszakot jelent a karácsonyi ünnepkör végétol 
a nagyböjt kezdetéig, a karnevál pedig a farsang utolsó 
napjaiban történo álarcos jelmezes felvonulást jelenti.
- A farsang nem egyházi ünnep, de vallási ünnepekhez is 
kötodik, hiszen vízkereszt napján kezdodik és a húsvétot 
megelozo negyvennapos böjt kezdetével zárul. Ebben az 
idoszakban a szokásoktól eltéro tobzódás, szabadság 
nyilvánult meg, engedélyezett volt a látszatvilágból való 
kitörés, egyrészt feszültséglevezetoként, másrészt 
véleménnyilvánításként. A farsang vidékünkön is 
elsosorban a bálok ideje, amelyekhez párválasztási 
hagyományok is kapcsolódtak. A farsang kezdetét a 
legények hangos falujárással vitték hírül, a farsang utolsó 
napjaiban pedig háromnapos ünnepséget szerveztek, 
amelyben volt szalmabábu égetés, tuskóhúzás, 
bogotemetés. Ez utóbbinak  különösen a Délvidéken volt  
hagyománya  mondta Szoke Anna.
Az eloadáson jelen volt a néprajzkutató két adatközloje 
Lénárt Etelka és Butterer Lajos is. Lénárt Etelka azt 
mesélte el, hogy a múlt század harmincas éveiben még 
háromnapos táncünnepséggel zárták a farsangot, de 
abban az idoben  már csak a kocsmákban szerveztek 
tuskóhúzást és bogotemetést. Az ünnepség harmadik 
napján engedélyezték a leányválaszt is a bálokban. 
Butterer Lajos emlékezete szerint  az utolsó 
bogotemetést a Szemafor nevu kocsmában rendezték 
meg. A tuskóhúzást  a keddi napon, a farsang utolsó 
napján rendezték és ezen pajzán, gyakran obszcén 
versikék közbeiktatásával felsorolták az agglegények, 
vagy a nosülésre váró legények nevét. A beszélgetés 
végén dr.Szoke Anna rámutatott, hogy a hagyományok 
megorzése nem pénzfüggo mint azt sokan állítják: a 
farsang esetén elegendo lenne például, ha sütne mindenki 
egy kevés fánkot és meghívná beszélgetésre batátait, 
ismeroseit. P.I.
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Az elnökség tagjai szerint az elméleti kérdések esetében 
a legfontosabbak a játékból az ismeretszerzésbe való 
átmenet formáinak a felkutatása, a szülőkkel való 
kapcsolat problémáinak boncolgatása, valamit az 
óvodáskori hangképzés kérdéseinek taglalása lesz.

P.I.

A ráérősekről és a 

bolttulajdonosokról

Manapság divat más dolgával foglalkozni. Így volt ez 
korábban is, de mostanság az értelmes tévéműsorok, 
mint a Mónika, a Balázs meg a Jóska barát, kibeszéllek, 
bazdmeg, ha van fogad, ha nincs talkshow-ok is effelé 
terelik az emberek gondolkodását. Márha beszélhetünk 

gondolkodás-ról.
Visszatérve a témához, az emberek manapság nagyon 
ráérősek lettek. Vagy nyugdíjasok (elöregszik a falu), 
vagy nincs munkájuk (világválság), vagy háziasszonyok 
(azok). Épp ezért bőségesen akad idejük nézni az 
értelemfelező, kibeszélős műsorokat, és még mások 
dolgára is akad elég idejük. Nem gondoltam, hogy ez épp 
újságkihordás közben fog visszaköszönni rám. 
A Szó-Beszéd széthordása közben az eladónők gyakran 
fogadnak azzal, hogy „X.Y. néni-bácsi az X boltból jött, 
és azt mondta, hogy ott már régóta van Szó-Beszéd!” Hát, 
igen. X.Y. néni-bácsinak csak az a dolga, hogy járja a 
boltokat, megnézni, hogy hol van Szó-Beszéd, és ha talál, 
akkor gyorsan elmegy a többi boltba is elújságolni.
A legmegdöbbentőbb az volt számomra, amikor egyik 
délelőtt, újságkihordás közben, egy bolttulajdonos azzal 
fogadott, hogy más boltokban már három-négy napja van 
Szó-Beszéd, és ott már mind el is adták. Hiába próbáltam 
mondani, hogy előző délután kezdtem széthordani az 
újságot, szavaim leperegtek róla, és a bélyeg rám volt 
sütve. (Megjegyzem, ez az eset egyedi volt, mind az 
eladónők, mind a tulajok kedvesen fogadnak, és már 
várják az újságot.)
Egy efféle „jól megmondom” elmefuttatás után 
idekívánkozna egy-két tanács arról, hogy ki mit tegyen. 
De inkább nem írok, mert csak a nagyképű ember ad 
tanácsot akkor, ha senki sem kérdezi. Inkább leírom, 
hogy mit szeretnék. Szeretném, hogy az emberek élete 
annyira érdekes legyen, hogy ne érdekelje őket a másiké. 
És tudom, hogy ez nem a Három kívánság műsor, de azért 
leírok mégegyet. Szeretném, hogy az emberek néha 
meghallják egymás szavát. Ennyi.

Janez

Elotérben az elméleti továbbképzés

Az elmúlt idoszakban az óvodapedagógusok 
továbbképzési programjaiban igen sok volt a 
kézmuvesség, a tárgyi kultúra emlékeinek ápolása, de 
fontos is volt, mert hiányt pótoltunk vele, és az sem volt 
mellékes, hogy az ilyen munka eredményei 
kézzelfoghatóak voltak. Az egyesületnek azonban sokkal 
inkább kultúránk szellemi értékei felé kell fordulnia a 
továbbképzési  programjaiban.  Kézmuvesség 
tekintetében az óvónok már feltalálják magukat s ezt a 
tudást egymásnak is át tudják adni  hangzott el az 
óvodapedagógusok szervezetének  kishegyesi kibovített 
elnökségi ülésén.
A dr. Szoke Anna elnökletével megtartott ülésen a 
szervezet elnöksége az idei munkaprogramját vitatta 
meg, meghatározva az elso fél év rendezvényeinek 
idopontját. Az egyesület idei elso feladata a szakmai 
segítségnyújtás lesz az óvodás színjátszók vezetoi 
számára. Ezt két részben tartják, attól függoen hogy a 
pedagógus drámapedagógiai módszerekkel szeretne 
színre vinni egy darabot, vagy hagyományos módszerrel. 
A drámapedagógiát választók február 21-én Kanizsán 
találkoznak , a „hagyományosok” pedig február 27-én és 
28-án Kishegyesen a Kátai-tanyán. A szervezet másik 
rövidesen sorra kerülo rendezvénye a topolyai 
bábfesztivál megszervezése. A fesztiválra a zentaiak, a 
becseiek és az adaiak hoznak egy-egy darabot. Az 
elnökség határozata értelmében, amennyiben nyernek a 
pályázatokon, ezeket az eloadásokat elviszik a 
szórványba, elsosorban a Bánságba. A rendezvényt 
Topolyán március 21-én tartják. A népdalcsokrok 
összeállításával kapcsolatos szakmai eloadást Palicson 
szervezik meg a helyi közösség épületében. Az óvodás 
színjátszók hagyományos találkozója az idén 
Bácsfeketehegyen lesz május 14-én. Az elnökség 
egyhangúlag határozott úgy, hogy a szervezet tízéves 
fennállása alkalmából  elismerésben részesítik a tizenegy 
alapító tagot.
Az elnökség tagjai foglalkoztak azzal is, hogy a jövoben 
sokkal inkább kultúránk szellemi értékei felé kell 
fordulni a továbbképzési programokban. Eddig a 
kézmuvesség dominált nem véletlenül, de ezután sokkal 
eroteljesebben kell kifejezésre jusson az elméleti 
továbbképzés. Ennek egyik eszköze lesz az egyesület 
honlapja, amely készüloben  van, s amellyel 
kapcsolatban pályázott is az egyesület. Az egyesületnek 
azonban az elnökség szerint kötelessége figyelmeztetni 
tagságát arra, hogy a népszaporulat drasztikus 
csökkenése miatt a már munkában levo óvónok is 
belátható idon belül munka nélkül maradhatnak. 
Szorgalmazni kell tehát, hogy ok is, és az iskolából 
kikerülok is másoddiplomákat szerezzenek, s ebben az 
egyesület igyekszik majd támogatni oket. Ennek kapcsán 
merült fel a diplomák honosításának kérdése, de mint 
elhangzott ez az Európai Únióhoz való közeledéssel 
mind kevésbé lehet majd gond. Persze mégis a 
legszerencsésebb megoldás az, ha a külföldön választott 
képzési formának megvan a hazai megfeleloje is.  
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Beszámoló a Nok Kishegyesi 

Fórumának 2008. évi munkájáról

Mivel a Nok Kishegyesi Fórumának vannak olyan 
tevékenységei, melyek az egyik évbol átnyúlnak a 
másikba, 2008. évi beszámolónkat a Lépjünk tovább, 
mert a gyermek gyermek, hogy szeressétek és 
megértsétek! elnevezésu projektummal kezdjük, amely 
2007. június 23-án indult, 2008. május 29-én kiállítással 
egybekötött projektumzáró rendezvénnyel ért véget, és 
a a gyerekek agresszivitásának csökkentésére irányult. 
A projektum 2007. évi aktivitásai során az iskola 
agresszív és félénk magatartású tanulói csoportokban 
közösen kidolgozták, hogyan képzelik el falujukat, 
Kishegyest. A kidolgozott tervet 2008. február 8-án 
közvetlen beszélgetés formájában ismertették ifjú Virág 
Gáborral, a kishegyesi helyi közösség titkárával.  
Partnereink a projektumban: Kishegyes Község, 
kishegyesi Helyi Közösség, Maronka Károly Önkéntes 
Tuzoltóegyesület, a Petofi Sándor ME Marcipán 
Gyermekbarátok Köre, Dombos Polgárok Egyesülete, 
Fácán Vadászegyesület, Ady Endre Kísérleti Általános 
Iskola, Pán Péter Iskoláskor elotti Intézmény, Kincse 
Nagycsaládosok Egyesülete, Egység Labdarúgó 
Egyesület, Dombos Kábeltévé, Kishegyes Község 
Fejlesztési Társulása, Szóbeszéd. Támogató: Balkan 
Community Initiatives Fund (BCIF) - Belgrád
A projektzáróra elkészült a Nok Kishegyesi Fórumának 
bemutatkozó prospektusa. 
2008. június 9-én részt vettünk a BCIF által szervezett 
Aktív polgárok az aktív közösségekért elnevezésu 
találkozón és az amerikai Jefferson Intézet belgrádi 
irodája által szervezett díjkiosztón, amely a Helyek a 
szívben (Mesta u srcu) elnevezést viseli.

Tavaly novemberben írta alá a község és a Szociális 
Innovációs Alap a szerzodést a házi betegápolási 
szolgálat beindításának támogatására. Az erre irányuló 
községi projektumba a Noi Fórum   önkéntesei révén  
partnerszervezetként kapcsolódott be. A projektum a 
2009. január 1-tol december 31-ig tartó idoszakot öleli. 
fel.

Február 9-én a Nemek egyenjogúságával foglalkozó 
tartományi intézet munkatársai SWOT elemzéssel 
mérték fel a falun élo nok helyzetét. A Noi Fórum 10 
tagja fókuszcsoportot képezett a felmérés során, a 
beszélgetésben elhangzottak alapul szolgáltak Dr. 
Marina Blagojevicnek  Seoske ženske organizacije u 
Vojvodini: "Medutim, meni se najviše svida što 
pokušavamo da uradimo nešto dobro" (Falusi Noi 
Szervezetek Vajdaságban: „Azonban, nekem az tetszik 
a legjobban, hogy valami jót próbálunk tenni”) címu 
könyvéhez. 
Ennek következtében október 21-én a Noi Fórum 
képviseloi részt vettek a Vajdaság AT Képviseloházában 
szervezett konferencián, amely a falusi noi szervezetek 
helyzetét taglalta. 

A konferencia idején szervezetünk munkáját alkalmi 
fotókiállításon mutattuk be.

A Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesületével, 
valamint a kishegyesi Helyi Közösséggel együtt a Nők 
Kishegyesi Fóruma partnerként részt vett egy 
tanácskozás megszervezésében, melyen szerbiai és 
magyarországi települések vezetői, civil szervezetek 
képviselői, magyarországi és szerbiai minisztériumi 
képviselők ismerkedtek a falu- és tanyagondnoki 
szolgálat Bács-Kiskun megyei gyakorlatáról. A 
konferenciát, melyen a Női Fórum képviselői is 
résztvettek, április 18-án tartották Kishegyesen, 
értékelésére pedig május 30-án került sor Kecskeméten. 
A Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesületével való 
együttműködés keretében szervezetünk tagjai 
augusztus 2-án egész napos családi programon vettek 
részt a magyarországi Bács-Kiskun megyei 
Kunfehértón, ahol bemutatták, hogyan készül a 
hírneves kishegyesi lángos.

Kishegyes Község Fejlesztési Társulása augusztus 2-án 
harmadik alkalommal szervezte meg a Multietnikai 
Karavánt, melynek lebonyolításában a Nők Kishegyesi 
Fóruma mindhárom alkalommal partner volt. A 
program egyik részében a községben élő nemzetek 
konyhája került bemutatásra, tagjaink a karaván 
résztvevőinek (mintegy 100 személynek) szerb, 
magyar, montenegrói és roma ételeket készítettek. 

Évek óta hagyomány, hogy a júliusban megszervezésre 
kerülő Dombos Festen mi készítjük a Dombosi lángost. 
Míg 2007-ben a Hegyalja utcában lévő kemencében 
csak a fesztivál vendégei részére készítettünk kemencés 
finomságokat, 2008-ban bővítettük a kínálatot, illetve a 
fesztivál valamennyi látogatója megkóstolhatta az 
eredeti kishegyesi receptek alapján készült kemencés 
finomságokat.
Ugyanakkor Kishegyes Község falusi turizmus 
fejlesztésével foglalkozó csoportjának felkérésére több 
alkalommal készítettünk hagyományos kishegyesi 
lakodalmas kalácsot. 

A Női Fórum évi programjában vannak olyan 
aktivitások, rendezvények, melyeket anyagi 
lehetőségeinkhez mérten minden évben igyekszünk 
megszervezni.
Ilyen például a Betegek Világnapja, amikor apró 
figyelmességgel  az óvodás gyerekek által készített 
üdvözlő  l appal  k ívánunk jobbulás t  be teg  
embertársainknak. 
Március 8.  Nők Nemzetközi napja alkalmából a 
faluban élő legidősebb nőket köszöntjük a tagok által 
készített szerény ajándékkal. Tavaly összesen 7 
kilencven év feletti nőhöz látogattunk el.  
2008. május első hétvégéjén az Anyák Napja 
alkalmából az Ady Endre Általános Iskola kiállítási 
termében kézimunka kiállítást szerveztünk, melynek fő 
célja a faluban kézimunkázó nők munkáinak, azaz a 
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házaknál rejlő értékes kézimunkák bemutatása volt. A 
kiállításon összesen 20 nő állított ki, többek között 
szőtteseket, csipkéket, hímzéseket és gyöngyöket. A 
kiállítást Kollár Ilona nyitotta meg. A két nap alatt a 
kézimunka kiállításnak mintegy háromszáz látogatója 
volt.  

Húsvétra és karácsonyra süteménycsomaggal 
kedveskedünk a faluban élő magányos embereknek. 
Húsvétkor, azaz 2008. márciusában összesen 26 
személyhez juttattuk el a tagok által otthon elkészített 
süteményeket, míg karácsonykor, azaz az ádvent 
időszakában a tagok a kishegyesi Nyugdíjas Otthonban 
jöttek össze és együtt készítették a süteményeket, illetve 
a karácsonyi ajándékot. Ekkor a Nyugdíjas Egyesülettel 
és a Caritasszal egyetemben karácsony előtt,  a 15 
önkéntes mintegy 70 helyre látogatott el és vitt 
süteményt.  

December 13 - án használt ruha osztását szerveztük.   

2008-ban a tagjaink képzésére is igyekeztünk gondot 
fordítani: 
Április 19-én Csernik Ilma, a bácskossuthfalvi iskola 
pedagógusa tartott egynapos képzést a tagoknak. A 
képzés témái: Egyén és csoport, Csoport és csapat, 
Csapat és szervezet, Jó csapatmunka jellemzői, A 
vezető, A tagok  erősségeim a csapatmunkában, 
K o n f l i k t u s o k  a  c s o p o r t b a n ,  N é z ő p o n t o k  
különbözőségei, Erőszakmentes kommunikáció a 
hétköznapokban
Április 28-án a bácskossuthfalvi Szabadidő - Szervezők 
Egyesületének (SzASz) előadója, Besnyi Szabolcs 
Játéktanulás és tanítás címmel tartott egész napos 
előadást a helyi óvoda és általános iskola pedagógusai 
valamint a Nők Kishegyesi Fóruma tagjai részére. 
Májusban, négy hétvégén keresztül két tagunk vett részt 
a Kishegyes Község Fejlesztési Társulásának 
Nyertünk-megijedtünk! képzésén.

2008. november 9-én  A bácskossuthfalvi Szabadidő-
Szervezők Egyesületéből (SzASz) Besnyi Szabolcs 
előadó Szabadkán megtartott előadásán, amely A 
rendezvény,  é s  ami  mögö t t e  van ,  avagy  
rendezvényszervezői alapképzés címet viselte, ezen a 
szemináriumon a Női Fórumból 3 tag vett részt. 

November 17-én szervezetünk az Önkéntes Véradók 
Egyesületének Kishegyesi Ágazatával együtt szervezte 
meg az Édesanyáink egészségéért elnevezésű 
előadást, melyen dr. med Dragana Tegeltija spec 
p a t o l ó g u s ,  a  n ő k  m a m m o g r á f i a i  é s  
méhnyakvizsgálatának szükségességéről tartott 
előadást. 

November 14.-15. -  Az Ady Endre Kísérleti Általános 
Iskola Roma gyerekek az iskolában címmel szervezett 
előadást az iskolában, melyen a tanügyi munkásokon 
kívül a Női Fórum két tagja is részt vett. 

2008-ban erőnkhöz mérten a gyerekeknek is 
biztosítottunk programokat. A speciális tagozaton 
tanuló gyerekekkel részt vettünk a Művelődési 
Egyesület által szervezett farsangi felvonuláson.

A nyári szünetben a faluban működő többi civil 
szervezetekkel közösen különböző rendezvényeket 
szerveztünk a gyerekek részére: biciklitúrát, 
gyorslépéses sakkversenyt, családi napot a Dombos 
Fest keretében, kaszinójátékot, rendőrségi-, 
tűzoltósági- és elsősegély bemutatót, tábortüzet és 
szalonnasütést, tűzijátékot, Búcsúfia alkotóházat, 
szénnel való rajzolást, fotópályázatot, gyermekrajz és 
fotókiállítást, kocsikázást lovas kocsikkal a község 
három településén át, sportnapot a focipályán…

A számos program mellett igyekeztünk a saját magunk 
szórakoztatására is gondot fordítani. 
Áprilisban a kishegyesi könyvtárral együtt 
megszerveztük Dukay Éva pszichológusnő A 
boldogság nem ajándék című könyvének kishegyesi 
bemutatóját.  
A Dombos Fest keretében szervezett bográcsfőző 
versenyen három csapatunk is részt vett, a versenyen 
Kiss Ilona 3. helyezést ért el, a csapatok által elkészült 
pörköltből a Női Fórum tagjait és családtagjaikat 
vendégeltük meg.  

Tagjaink több női szervezet teadélutánjára is meghívást 
kaptak, ebből négy meghívásnak eleget is 
tettek.(Szenttamás, Torda, Verbász, Bácsfeketehegy) 

2008. október 24-én megünnepeltük a Női Fórum 
megalakulásának 6. évfordulóját, melyre ez alkalomból 
a Női Fórum tagjai, valamint azok a nők kaptak 
meghívást, akikkel 2008. folyamán szervezetünk 
együttműködött. 

A végére hagytam a legfontosabbat. 
2008-ban végre megkezdődött a Női Fórum 
épületének építése. Remélem, hogy a 2009. évi 
beszámolómban már arról írhatok majd, hogy az épület 
elkészült, és már a hosszú távú terveinknek megfelelően 
használjuk is.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Női Fórum 
valamennyi tagjának, aki a hat év alatt aktívan kivette 
részét a munkából, azoknak a nőknek, akik nem tagjai a 
szervezetünknek, de a háttérből segítenek bennünket, az 
intézményeknek, akik egyenlőre helyiséget 
biztosítanak nekünk, a helyi és a községi önkormányzat 
azon vezetőinek, akik szívükön viselik a szervezet 
céljait, a családunknak, illetve mindazoknak, akik 
kiállnak mellettünk, és lehetővé teszik munkánkat.   

Zsidai Erzsébet

19



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Micimackó György   DOMBOSI  RECEPTJEI
A polgármesteri bál menüje

Vegyünk 1 darab közepesnél kissé nagyobb polgármestert. Egy 
keménnyé összetekert Szó-Beszéddel klopfoljuk úgy laposra, hogy 
közben mintha hájjal kenegetnénk.
Ezek után szerepcsere következik, akár a báli táncokon: most a 
polgármester fog bennünket pépessé klopfolni, hogy a tűzhöz közel 
sütögethesse pecsenyéjét. Az egyszerű polgárokat viszont csak meg 
kell kopasztani, s máris készek lesznek (úgy testileg, mint idegileg).
Majd mindenki egy tálból cseresznyézhet a polgármesterrel, 
legalábbis a bennfentesek. Aki nagyon közel áll hozzá, az 
nagykanállal ehet. Aki viszont nem fér a bográcshoz, annak úgy 
felkopik az álla, akár a frissen aszfaltozott utca, amelyből 
kispórolták az anyagot.
Pezsgőspohárban „Bürgermeister über alles” típusú osztrák sört 
vagy Bürgermeister-féle jó bolgár borovicskát illik felszolgálni, 
előtte pedig házi bürgermájszter pálinkát, esetleg bácsfeketehegyi 
meggyet.

Falunapi ínyencségek, csilisbabbal

A falunapra érkezo neves vendégeket, a testvértelepülések küldötteit, a helyi 
notabilitásokat és a polgármester szakértoit jól rúgassuk be bácsfeketehegyi 
meggypálinkával, hogy semmire se emlékezhessenek. 
Ezek után szolgáljunk fel nekik bármit, de legjobb a jó fuszeres csilisbab, mert 
az hazáig kitart úgy utóízében, mint utószagában.

Politikus-tál

Vegyünk 6-8 adag politikust, a javából, úgy nyolcvan-százharminc 
kilósakat, mivel ez téli fogás, és jobb a zsírosabbja. Forgassuk meg oket 
kátrányban, öntsünk rájuk perjét (akár a hamiskártyásokra).
Ültessük oket le egy asztal köré, és ameddig tart a községi költségvetés, 
etessük oket halálra jófajta húsokkal, zsíros levesekkel, szalonnába 
göngyölt kappannal. Nem ajánljuk a gyönge csirkelevest és a parmezánnal 
finoman meghintett salátákat sem.
Amelyik túléli, azt babérkoszorúval a fején nevezzük ki községi menedzsernek, a képviselotestület 
elnökének, bárminek, vagy hagyjuk, hogy aludja ki magát.
Kíséronek bácsfeketehegyi meggypálinkát ajánlunk, mint mindig.

Újrahasznosított politikusvacsora (reciklázs)

Vegyünk tíz malacot. Ezeket neveljük formás gyesznyókká, majd a 
disznótoroson neveljünk fel tíz kisebb vagy öt nagyobb formátumú politikust. A 
politikusokat utána szalámizzuk le, majd hajuk korpáját vessük az újabb 
malacok közé. A korpán megemberesedett disznókat vágjuk le, és hízlaljunk fel 
rajtuk újabb politikusgenerációt  és ez így mehet tovább az idők végezetéig, akár 
a mesékben.
Kísérőnek a hányást javasoljuk.
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Iskolai uzsonna

A laza és egészséges, a gyermekek fejlodését szigorúan figyelem elott tartó uzsonna 
alapja a félbe vágott disznó. (A másik felét támasszuk ki az ólajtónak, majd 
preparáljuk ki, ez jó lesz demonstrációra a biológiaórán.) Extra szuz zsírral puhítsuk 
meg az egészet, és egy nagy mixerrel pépesítsük a féldisznót. Kenjük az egészet 
tegnapelotti kenyérre, és mellé adjunk tejet, aminek a teteje már igen undorító 
módon megaludt.
Erejét vesztett kólával is tálalhatjuk, szürtyögosen.
A jó gyerekeknek persze adhatunk mást is, de olyan ma már mutatóba is alig akad, 
legalábbis az idosek szerint, mint mindig.

Iskolanapi menüsor

Mivel az iskola a rendre és fegyelemre való tanításról szól, a menüsor 
nagyon szigorú: az előételt a főételek sora követi, majd a desszert zárja. 
Az aperitif után a bor és sör jön szigorúan, a desszerthez mehet a kávé.
(A dínomdánomos-pezsgőzős, ihaj-csuhaj mulatozós iskolanapi rész 
részleteit a kisdiákokra való tekintettel most nem közöljük.)

Kemencében sült csevap (kacsalevessel)

Vegyünk fejenként tíz darab csevapcsicsát, lehetőleg húsból. Tegyük ezeket bele 
egy kacsazsírral kikent tepsibe (ha nincs kacsazsír, Stahl Judittól kérjünk kölcsön 
extra szűz olívaolajat, vagy egy kacsát, amit süssünk ki, mézzel öntsük le, az aprólék 
meg jó levesbe). A tepsit tegyük rá egy téglából épített aljazatra, ami úgy kb. hetven 
centiméter magas legyen. Ezt a fogást innentől kezdve már igen egyszerű 
elkészíteni: keressünk szabad és józan kőművest a faluban, és a téglára rakott tepsis 
csevap köré építsünk egy szép nagy kemencét, fűtsünk be, és máris kész a 
kemencében sült csevap!
Hagymával és újonnan épült kemencében sült kenyérrel tálaljuk, még frissen!.
Kísérőnek kannás sört ajánlunk, mely utóízében a hamu jellegzetes savait mutatja fel. Az egészet utána öntsük 
le a kacsaleves levével.

Dombos-Lángos à la Nok Fóruma

A specialitás lényege, hogy a lángoshoz valókat hosszú ido alatt tudjuk összekunyerálni jótékonysági alapon. 
A gyors siker gyorsan odaégett lángost jelent a horoszkópok szerint. 
Fontos, hogy olyan traktoron szállítsuk ki a hozzávalókat a Dombosra, amely nem gázolajra, hanem extra szuz 
olívaolajra megy.
A dagasztás elott fontos az ideológiai képzés, a feminizmus alapjainak 
elsajátítása. Nem árt némi népdalkórusi tapasztalat sem, a lángostészta lelkét a 
jó nóta adja.
A Dombos-Lángos nem az, ami, ha az azt süto hölgyek nincsenek „Nok 
Fóruma  Kishegyes” feliratú köténykében.
A lángos eheto még sima lángossal, tejfölös-sajtos lángossal is, jövore lesz tán 
mákos-lángos is.
Kíséronek a helyi közösség által felajánlott, jótékonyságilag ingyenes öko-
csapvizet ajánlunk.   
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Bográcsos gazdasági válság idejére

Vegyünk egy nagy bográcsot. Jól súroljuk és zsírozzuk ki. Ebbe tegyünk egy kisebb 
bográcsot, majd abba egy még kisebbeket, egész addig, amíg az otthoni készlet tart és 
több bogrács már bele sem férne a bográcsosba. Aztán nézzünk körül a kamrában, a 
frizsiderben, és a megmaradt hozzávalókból készítsünk bosanski lonacot  hogy egységes 
legyen az íze, jól főzzük meg és kavarjuk szét, és így a szalonnahéj íze harmonizálni fog a 
megpenészedett lequár színével és az enyhén pudvás dió szagával.

Vadász-tál

A Pecze-kastélyt kerítsük körbe, majd az egészet bontsuk le, illetve előbb hagyjuk 
tönkretenni-menni. 
Krumpliföldön lőjünk fácánt, mert így a fácánpaprikásban egyszerre lesz krumpli is, bár 
ebből előbb távolítsük el a sörétet.
A vadász-tálhoz kell egy traktor, ezzel ki kell menni a határba vadászni. Ha nem jó a traktor, 
kenjük be csizmánkat extra szűz olívaolajjal, úgy könnyebben lejön aztán róla a bolti 
nyúlvér. 
Kísérőnek kerítésszaggatót ajánlunk, kétdecis, zsebben hordható pléhflaskóban.

Tuzoltók kedvence

Rakjunk egy nagy tüzet, aztán idovel oltsuk el, de közben 
süssük meg szalonnánkat.
Kíséronek vödör vizet ajánlunk.

Focisták eledele

Szombat este menjünk el a diszkóba. Kezdetben hazai 
kissörök mellett cigizzünk, majd üssük át az egészet 
három pelinkováccal, és térjünk át a laza fröccsökre. 
Amikor már érezzük, hogy holnap semmire sem 
fogunk emlékezni, vágjuk át az egészet pár 
vodkadzsúzzal, majd hányjuk ki. Hazafelé menet 
gyomorkeserűvel betonozzunk.
Másnap a meccs előtt együk végig anyuka vasárnapi ebédjét, és egy 
tokaszalonnával és vöröshagymával a hónunk alatt induljunk el a meccsre. 
A belőlünk áradó bűz miatt garantált, hogy az ellenfél minden játékosa 
békén hagy majd bennünket.

Csokidesszert

A főutcán szedjük össze az elhajigált sztaniolpapírokat, a csokimorzsát 
szedegessük ki belőlük, olvasszuk egybe. NE extra szűz olívaolajjal 
tálaljuk. Szegények eledele, de megéri!
Kísérőnek minőségi tokaji aszút ajánlunk, tízliteres kiszerelésben.

Borkóstoló

Vegyünk egy demizson bort, aztán kóstolgassuk erosen, 
kicsibe' és okosba'. Üljünk le a dombosi borospince elott, 
aztán ha valaki azt kérdezi, milyen ez a bor, mondjuk 
nyugodtan, hogy cipopaszta-ízu. Véleményünkkel ezáltal 
egyediekké válunk, hiszen rajtunk kívül senki sem tudja, 
milyen ízu is a cipopaszta, de unalmasokká sem válunk a 
klasszikus borleírások szajkózásával.
Kíséronek kemencében sült kecskét, kolbászt vagy egész malacot ajánlunk. Ezt ugyanúgy készíthetjük 
el, mint a kemencében sült csevapot, csak ne csevap fölé építsük a kemencét. Paradox módon a 

borkóstoló eme kíséroit inkább sörrel locsolgassuk, hogy puhábbra süljön a kecske, a malac és a cipopasztakrém.
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